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1 Apparatbeskrivelse

1

Apparatbeskrivelse
ICS AirCal stimuleringsapparatet er brugervenligt og præcist vestibulært udstyr til luft, som bruges til at fremkalde nystagmus under VNG/ENG-undersøgelser. Systemet leverer termisk stimulering vha. nøjagtig reguleret luftgennemstrømning.
Lufttemperaturen kan justeres fra 12 °C til 50 °C. Systemet kan forudindstilles til to temperaturer – en til varm og en til
kold kalorisk stimulering. Nøjagtig temperaturregulering opretholdes vha. en termistor, der er placeret tæt på stedet, hvor
luftstrømmen appliceres. Det innovative design af det otoskopiske appliceringshoved tillader observation af stimuleringspunktet, hvilket sikrer pålidelige og gentagne responser.

1.1

Tilsigtet anvendelse
Brugere: Må kun anvendes af uddannet medicinsk personale med forudgående kendskab til de medicinske og videnskabelige kendsgerninger, der ligger til grund for proceduren.
Anvendelse: Vestibulært udstyr med luft leverer en luftstrøm i øregangen med en kontrolleret luftgennemstrømning og
temperatur og er beregnet til vestibulær funktionstest af kroppens balancesystem hos patienter. Den vestibulære stimulering af canalis semicircularis medfører ufrivillige øjenbevægelser, som måles og registreres af en nystagmograf.

1.1.1

Typografiske konventioner
Brug af Advarsel, Forsigtig og Bemærk
For at henlede læserens opmærksomhed på oplysninger om sikker og korrekt brug af apparatet eller softwaren, gør manualen brug af sikkerhedssætninger som følger:

Advarsel • Angiver, at der er risiko for dødsfald eller alvorlige skader på brugeren eller patienten.

Forsigtig • Angiver, at der er risiko for skader på brugeren eller patienten eller for beskadigelse af data eller apparatet.

Bemærk • Angiver, at du skal være særlig opmærksom.
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2.1

Opsætning i lokale

A.
B.
C.
D.
E.

Vask
VNG/ENG-udstyr
Tæller
Skabe over bordet
Testers stol
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F.
G.
H.
I.

Lystavle
Skammel
Undersøgelsesbord
Telefon
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ICS AirCal er udviklet til brug på de fleste egnede placeringer, som f.eks. på et bord eller en vogn. ICS AirCal kan stables
med Chartr 200 VNG/ENG-hardwaren. Det er mest optimalt, at ICS AirCal står øverst, da det er nødvendigt at påfylde vand.
Sørg for, at appliceringshovedet kan nå patientens øre. Sørg for, at stolen kan justeres til en højde, som tillader, at du kan
se den tympaniske membran (dvs. trommehinden), mens stimuleringen foretages.

Bemærk • ICS AirCal kan bestilles med 2 forskellige kabellængder – en på 3 meter (standard) og en på 4 meter (udvidet). Beslutningen om, hvilken der bestilles, skal foretages inden købet.

2.2

Installation og opsætning

2.2.1

Fjernelse af transportskruer
Luftpumpehuset skal fastgøres med transportskruer for at forhindre eventuelle skader under transporten. Disse skruer skal
fjernes, for at huset kan bevæge sig, hvilket reducerer støjen, som luftpumpen producerer. Det er vigtigt, at huset fastgøres
med transportskruerne, hvis apparatet skal transporteres.
1. Fjern transportskruerne (A) og (B).
2. Opbevar dem sammen med kanylesættet og unbrakonøglen.

2.2.2

Installation af holder til appliceringshovedet
Forsigtig • Monter holderen, inden vandbeholderen fyldes. Monteringen kræver, at ICS AirCal vippes mere end 20°.
Hvis der er vand i beholderen, vil der komme luft i systemet, når apparatet vippes. Der er en lille risiko for beskadigelse
af systemet, men priming af vandbeholderen vil være nødvendig, for at systemet fungerer korrekt og ikke overopheder.

Inden holderen til appliceringshovedet monteres, skal du bestemme, hvordan den skal sidde:
•

6

Holderen kan monteres på venstre eller højre side af enheden.
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•

For enheder, der placeres væk fra bordets kant, anbefales det, at holderen monteres i den vandrette position (A).
For enheder, der placeres ved bordets kant, anbefales det, at holderen monteres i en vinkel (B).

1. Find posen, der leveres med holderen, og som indeholder 3 skruer og en unbrakonøgle.
2. Anbring ICS AirCal på siden, idet den side, hvor holderen skal monteres, vendes opad, og bunden af enheden vendes
mod dig.
3. Find hullerne til montering af beslaget.

4. Monter beslaget på enheden vha. unbrakonøglen til at spænde skruerne.
5. Hold holderen, så enden, som holder bunden af appliceringshovedet, vender mod fronten af enheden. Skyd holderen
på beslaget i den vandrette position.

6. For enheder, der er placeret ved kanten af bordet, vippes beslaget fremad, indtil det stopper.
7. Sørg for, at monteringshullet på beslaget er ud for monteringshullet på holderen. Monter holderen på beslaget vha.
unbrakonøglen til at spænde skruen.
8. Opbevar unbrakonøglen sammen med kanylesættet. Du skal bruge den, når vandbeholderen skal fyldes.

Otometrics - ICS AirCal
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2.2.3

Beskrivelse af ICS AirCal bagpanel

Bemærk • USB-porten

2.2.3.1

tillader firmwareopdateringer. Se Firmware-procedurer ► 36

Tilslutning af fodpedal
Fodpedalen leveres som standard med ICS AirCal. Slut fodpedalen til på bagsiden af stimuleringsapparatet

. Hvis

ICS AirCal er sluttet til et ICS VNG/ENG-system, og du vil bruge fodpedalen til at starte andre test end den kaloriske test,
skal stimuleringsapparatet være tændt, for at du kan bruge fodpedalen.

2.2.3.2

Tilslutning til et ICS VNG/ENG-system
ICS AirCal kan sluttes til et ICS VNG/ENG-system. Slut stimuleringskablet til bagsiden af apparatet

og til ICS VNG/ENG-

systemet.
Hvis 2 apparater kobles sammen, medfører det yderligere funktionalitet. Se Betjening af aktiveringskontakt ► 19 for yderligere oplysninger.

2.2.3.3

Tilslutning af strømforsyningskablet
ICS AirCal skal sluttes til en stikkontakt ved at slutte strømkablet til ICS AirCal-stimuleringsapparatet og sætte kabelstikket i
stikkontakten.
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A. Stik til strømkabel

Advarsel • For at undgå risiko for elektrisk stød må dette udstyr kun tilsluttes strømforsyninger med beskyttende jording.

2.2.3.4

Afbrydelse af strømforsyningskablet
Apparatet og alle apparater, der skal tilsluttes, og som har egen strømforsyning, skal slukkes, før der foretages nogen form
for tilslutning. Apparatet frakobles strømforsyningen ved at trække stikket ud af vægstikkontakten. Anbring ikke appa-

ratet på en måde, der gør det svært at trække stikket ud af vægstikkontakten.

2.2.3.5

Fremgangsmåde for påfyldning og priming
ICS AirCal bruger vand til at afkøle luften. Det er nødvendigt, at vandbeholderen fyldes, inden apparatet bruges.

Advarsel • ICS AirCal stimuleringsapparatet skal slukkes og kobles fra stikkontakten, når vandbeholderen fyldes, for at
undgå elektrisk stød.

Forsigtig • Brug denne fremgangsmåde, hvis: 1) ICS AirCal lige er blevet leveret og er tør. Den skal fyldes og primes. 2)
Hvis visningen af vandmængden er nul, fordi brugeren ikke påfyldte vand, da den orange bjælke blev vist. 3) Hvis
ICS AirCal har har haft en hældning på mere end 20°, mens vandpumpen kørte. Hvis disse kriterier ikke overholdes, og
visningen af vandmængden viser en orange bjælke og kræver påfyldning, skal du følge vejledningen i Fremgangsmåde
for påfyldning: ► 17

Forsigtig • Brug kun destilleret vand. Hvis der anvendes almindeligt vand fra vandhanen, vil det medføre mineralaflejringer og beskadigelse af ICS AirCal.

Påfyldning
1. Sluk for ICS AirCal stimuleringsapparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tør eventuel støv af toppen af kassen.
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3. Vend frontpanelet mod dig, og find det lille dæksel i bagerste højre side. Brug unbrakonøglen (leveres med holderen)
til at skrue dækslet til vandbeholderen af, og fjern det.

A. Dæksel til vandbeholder

4. Brug unbrakonøglen (leveres med holderen) til at skrue det indvendige dæksel af, og fjern det.

10
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A. Indvendigt
dæksel

5. Fold tragten, der leveres med ICS AirCal skylleapparatet, ud, og placer den i påfyldningshullet til beholderen.
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A. Tragt

6. Hæld vand i tragten for at fylde beholderen.
7. Hold godt øje med vandmængden. Fyld til bunden af kanten. Beholderen må IKKE overfyldes.
8. Fjern tragten.
9. Tør eventuel overskydende vand op, som ligger i de små indhak, hvor det indvendige dæksel monteres.
10. Monter det indvendige dæksel igen.

Priming
1. Slut stimuleringsapparatet til stikkontakten, og tænd det.
2. Slå luftgennemstrømningen fra.
3. Find primingkontakten på bagpanelet

.

4. Tryk på primingkontakten for at tænde apparatet, og hold den inde i 5 sekunder.
5. Slip primingkontakten for at slukke for apparatet, og vent 5 sekunder.
6. Gentag trin 4 og 5 i alt 10 gange, så det slukkes og tændes 10 gange.
7. Tryk på Cool-knappen

. Sænk temperaturen til 12 °C.

8. Hvis temperaturen når ned på den indstillede temperatur, er stimuleringsapparatet primet. Fortsæt til trin 10.

12
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9. Hvis temperaturen ikke når ned på 12 °C i løbet af omkring 3 minutter, eller hvis overophedningsalarmen lyder, springes der til proceduren Priming med bøjet rør ► 13.
10. Sluk for stimuleringsapparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
11. Fjern det indvendige dæksel.
12. Kontrollér, om vandbeholderen er fuld. Hvis ikke, placeres tragten i påfyldningshullet til vandbeholderen, og der fyldes
mere vand i.
13. Fjern tragten, og monter det indvendige dæksel igen. Spænd skruerne for at fastgøre det.
14. Monter det udvendige dæksel, og spænd skruerne for at fastgøre det.
15. Slut stimuleringsapparatet til stikkontakten, og tænd det.

Bemærk • Standardhastigheden for luftgennemstrømning ved kalorisk skylning er 8 liter pr. minut. Forsendelse kan
medføre, at luftstrømsknappen flytter sig. Det er muligvis nødvendigt at nulstille luftgennemstrømningen.

Priming med bøjet rør
1. Tag sprøjten med bøjet rør, og fjern nok vand fra vandbeholderen til at fylde sprøjten.
2. Indsæt enden af det bøjede rør i pumpens indgangshul. Røret peger mod stimuleringsapparatets forside.

3. Mens primingkontakten holdes nede

, injiceres der vand ind i indgangen.

4. Giv slip på primingkontakten.
5. Tryk på primingkontakten for at tænde apparatet, og hold den inde i 5 sekunder.
6. Slip primingkontakten for at slukke for apparatet, og vent 5 sekunder.
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7. Gentag trin 5 og 6 i alt 10 gange, så det slukkes og tændes 10 gange.
8. Tryk på Cool-knappen

. Sænk temperaturen til 12 °C.

9. Hvis temperaturen når ned på den indstillede temperatur, er stimuleringsapparatet primet. Fortsæt til trin 11.
10. Hvis temperaturen ikke når ned på 12 °C i løbet af omkring 3 minutter, gentages trin 1 til 9.
11. Sluk for stimuleringsapparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
12. Kontrollér, om vandbeholderen er fuld. Hvis ikke, placeres tragten i påfyldningshullet til vandbeholderen, og der fyldes
mere vand i.
13. Fjern tragten, og monter det indvendige dæksel igen. Spænd skruerne for at fastgøre det.
14. Monter det udvendige dæksel, og spænd skruerne for at fastgøre det.
15. Slut stimuleringsapparatet til stikkontakten, og tænd det.

Forsigtig • Da der kan forekomme frostgrader under transport, skal beholderen tømmes for vand inden afsendelsen af
ICS AirCal. Se Fejlfinding ► 34 for vejledning i tømning.

3

ICS AirCal Frontpanel
Dette afsnit indeholder oplysninger om betjeningsknapper på frontpanelet på ICS AirCal.

3.1

ICS AirCal apparat tændt/slukket
Dette er en trykknap, som sidder nederst til venstre på frontpanelet og tænder og slukker for forsyningsspændingen til
ICS AirCal. En grøn lysdiode og det digitale display lyser, når apparatet er tændt. Når ICS AirCal tændes for første gang, er
det i driftstilstand.
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3.2

Standby-/driftstilstand
Når ICS AirCal er tændt, er luftgennemstrømningen som standard slået til. Hvis der trykkes på knappen til luftgennemstrømning

, skiftes der mellem standbytilstand og driftstilstand for ICS AirCal. I standbytilstand (luft-

gennemstrømning fra) er stimuleringsapparatet slået til, men luftgennemstrømningen, vand- og luftpumpen, mekanismen
til opvarmning og afkøling er slået fra. Standbytilstand anbefales, når ICS AirCal er sluttet til en ICS VNG/ENG, og fodpedalen
bruges til at starte andre test (f.eks. Dix Hallpike) i Chartr-softwaren. Sluk for luftgennemstrømningen, når apparatet ikke
bruges.

3.3

Temperatur

3.3.1

Anbefalet/standardtemperatur
Standardtemperaturen er 24 °C for kold og 50 °C for varm.

3.3.2

Indstilling af en ny temperatur

3.3.2.1

Midlertidig justering
Tryk på knapperne

for at justere temperaturen til enkelt patientbrug. Minus (-) reducerer temperaturen, og

plus (+) øger temperaturen. Tryk kort på knappen, hvis det er nødvendigt med korte intervaller, og eller tryk og hold knappen nede, hvis de skal ændre hurtigere. Intervallet for den kolde temperatur er 12 °C til 37 °C. Intervallet for den varme
temperatur er 37 °C til 50 °C.. Temperaturen kan justeres i intervaller på 1/10 af en grad. Oplysninger om ændring af de
lagrede standardværdier for varm eller kold temperatur kan findes i Ændring af gemte standardværdier ► 16.

3.3.3

Skift mellem kold og varm temperatur
Knapperne til varm

eller kold

temperatur gør, at operatøren kan vælge den ønskede stimulering. Hvis

ICS AirCal er sluttet til et ICS VNG/ENG-system, vil valg af den kaloriske protokol (f.eks. Venstre varm) automatisk vælge temperaturen på stimuleringsapparatet. Det er derfor ikke nødvendigt at vælge den manuelt. Standardtemperaturen for
ICS AirCal skal dog svare til temperaturen for den første kaloriske protokol på din liste (hvis du f.eks. starter med Venstre
kold – skal ICS AirCal som standard starte med Kold). Opstartstemperaturen (kold eller varm) kan gemmes. Standarden er
kold.. Se afsnit Ændring af gemte standardværdier ► 16.
Valg af temperatur angives på displaypanelet. Hvis ICS AirCal er i driftstilstand, vises kun den temperatur, der aktuelt er
valgt. Det digitale display viser de aktuelle og indstillede temperaturer. Når temperaturen er valgt, blinker displayet, indtil
den når +/- 0,4 grader i forhold til den indstillede temperatur eller standardtemperaturen. Tiden, der går, inden temperaturen nås, er < 60 sekunder. Hvis ICS AirCal er i standbytilstand, vises både den indstillede kolde og varme temperatur
– den aktuelle temperatur vises ikke.

3.4

Varighedstimer

3.4.1

Anbefalet/standardvarighedstimer
Standardvarigheden for kalorisk stimulering er 60 sekunder.

Otometrics - ICS AirCal
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3.4.2

Indstilling af en ny tid for varighed
Tryk på knapperne

for at justere varigheden. Minus (-) reducerer varigheden, og plus (+) øger varigheden.

Tryk kort på knappen, hvis det er nødvendigt med korte intervaller, og eller tryk og hold knappen nede, hvis de skal ændre
hurtigere. Intervallet for varigheden er 1 til 99 sekunder. Se Ændring af gemte standardværdier ► 16 for at ændre varigheden, der er gemt som standardværdi.
Valg af varigheden angives på displaypanelet. Hvis ICS AirCal er i driftstilstand, viser det digitale display den indstillede tid.
Når en stimulering startes vha. fodpedalen eller aktiveringsknappen på appliceringshåndtaget, vil den aktuelle timer tælle
ned til 0. Der høres en biplyd, når timeren når 0, som angiver, at brugeren skal standse luftstimulation. Hvis ICS AirCal er i
standbytilstand, vises kun den indstillede tid.

3.5

Hastighed for luftgennemstrømning

3.5.1

Anbefalet/standardhastighed for luftgennemstrømning
Standardhastigheden for luftgennemstrømning ved kalorisk skylning er 8 liter pr. minut.

3.5.2

Indstilling af en ny hastighed for luftgennemstrømning
Drej knappen til højre for knappen til luftgennemstrømning

for at justere gennemstrømningshastigheden. Drej

knappen mod uret for at øge luftgennemstrømningen og med uret for at reducere den. Intervallet for luftgennemstrømningen er 4 til 10 liter pr. minut. Hastigheden for luftgennemstrømningen indstilles i forhold til knappens
position.
Valg af gennemstrømningshastigheden (kun aktuel) angives på displaypanelet. Hvis ICS AirCal er i driftstilstand, viser det digitale display den aktuelle gennemstrømningshastighed. Hvis ICS AirCal er i standbytilstand, er displayet slukket.

3.6

Lydstyrke for biplyd
Der høres en biplyd, når timeren når 0, som angiver, at brugeren skal standse luftstimulation. Biplyden er på 2000 Hz.

3.6.1

Standardindstilling for biplyd
Standard-biplyden er indstillet til niveau 2.

3.6.2

Indstilling af ny lydstyrke for biplyd
Lydstyrken for biplyden justeres ved at trykke på knappen

og holde den nede, indtil du hører den biplyd, du vil

bruge som standard. Der findes 4 lydstyrker for biplyden. Se Ændring af gemte standardværdier ► 16 for at ændre lydstyrken for biplyden, der er gemt som standardværdi.

3.7

Ændring af gemte standardværdier
Juster alle indstillinger efter behov. Afgør, hvilken temperatur ICS AirCal skal starte op med. Tryk og hold enten knappen
for varm

16

eller kold

temperatur inde i 3 sekunder for at angive alle standardindstillinger (varme og kolde
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temperaturer, opstartstemperatur, varighedstimer og lydstyrke for biplyd). En biplyd på 1 sekund bekræfter, at standardindstillingerne er gemt. Husk, at standardtemperaturen for ICS AirCal skal svare til temperaturen i den første protokol
på din liste (hvis du f.eks. starter med Venstre kold, skal AirCal som standard starte med Kold).

3.8

Visning af vandmængde
Vandmængden i beholderen vises. Symbolet

angiver, at vandbeholderen er fuld, og der vises en blå bjælke. Symbolet

angiver, at vandbeholderen er halvt fyldt, og der vises en blå bjælke. Mellem halvt fyldt og tom ændres bjælken fra
blå til orange, hvilket angiver, at vandbeholderen skal fyldes. Symbolet

3.8.1

angiver, at vandbeholderen er tom.

Fremgangsmåde for påfyldning:
Forsigtig • Anvend IKKE denne påfyldningsprocedure, hvis: 1) ICS AirCal lige er blevet leveret og er tør. Den skal fyldes
og primes. 2) Hvis visningen af vandmængden er nul, fordi brugeren ikke påfyldte vand, da den orange bjælke blev
vist. 3) Hvis ICS AirCal har har haft en hældning på mere end 20°, mens vandpumpen kørte. Hvis et af disse kriterier er
gældende, skal du se Sådan kommer du i gang ► 5 og følge Fremgangsmåde for påfyldning og priming ► 9.

Forsigtig • Brug kun destilleret vand. Hvis der anvendes almindeligt vand fra vandhanen, vil det medføre mineralaflejringer og beskadigelse af ICS AirCal.

1. Sluk for ICS AirCal, og træk stikket ud af stikkontakten.
2. Tør eventuel støv af toppen af ICS AirCal, inden kassen åbnes, når beholderen fyldes.
3. Vend frontpanelet på ICS AirCal mod dig. I højre side bagpå sidder et lille dæksel. Brug unbrakonøglen (leveres med
skylleapparatets holder) til at skrue dækslet af og fjerne det.
4. Brug unbrakonøglen (leveres med holderen) til at skrue det indvendige dæksel af, og fjern det.
5. Fold tragten, der leveres med ICS AirCal, ud.
6. Anbring tragten i påfyldningshullet til beholderen.
7. Hæld vand i tragten for at fylde beholderen.
8. Hold godt øje med vandmængden. Fyld til bunden af kanten. Beholderen må IKKE overfyldes.
9. Hvis der spildes vand i de små indhak, hvor det indvendige dæksel monteres: Tør dette overskydende vand op, inden
det indvendige dæksel monteres igen.
10. Monter det indvendige dæksel igen, og spænd skruerne.
11. Monter det udvendige dæksel igen, og spænd skruerne.
12. Slut ICS AirCal til stikkontakten, og tænd for ICS AirCal.

Forsigtig • Da der kan forekomme frostgrader under transport, skal beholderen tømmes for vand inden afsendelsen af
ICS AirCal. Se Fejlfinding ► 34 for vejledning i tømning af vand.

Otometrics - ICS AirCal
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4

ICS AirCal Appliceringshoved og fodpedal

4.1

Appliceringshoved
Appliceringshovedet kan holdes på hvilken som helst måde, der er behagelig for brugeren. Aktivering af gennemstrømningstiden foretages vha. en kontakt på appliceringshovedet. Otoskoplyset kan tændes og slukkes vha. knappen,
der sidder bag på håndtaget under linsen.

Bemærk • Sluk for lyset, når det ikke bruges.

Bemærk • Forsigtighedssymboler indikerer, at det indvendige spekulum aldrig må placeres i øret, uden at der er monteret et udvendigt spekulum til engangsbrug.

A. Indvendigt spekulum
B. Aktiveringskontakt til gennemstrømningstid
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C. Otoskoplinse til fuld visning
D. Tænd/sluk-knap til lys
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4.1.1

Spekulum
Advarsel • Placer aldrig det indvendige spekulum direkte i patientens øre.

Der skal altid påsættes et udvendigt spekulum til engangsbrug på appliceringshovedet, inden der foretages en stimulering
på en patient. Det udvendige spekulum til engangsbrug må kun bruge én gang.

4.1.2

Linse
Linsen kan rengøres med en rengøringsklud, som f.eks. Otometrics optisk renseklud (part nr. 7590527). Hvis linsen beskadiges eller ødelægges, kan der købes en ny. Skyd den ødelagte linse ud, og skyd den nye linse på plads. Se afsnit 9.1 for en
oversigt over tilbehør.

4.1.3

Tænd/sluk-knap til lys
Lyset skal være tændt under stimuleringen for at kunne se den tympaniske membran (dvs. trommehinden) og sikre, at luftgennemstrømningen appliceres korrekt. Lyset tændes som standard, når ICS AirCal er i driftstilstand. Lyset blinker, når den
kaloriske test/stimulering startes ved tryk på fodpedalen eller aktiveringsknappen på appliceringshovedet, for at bekræfte,
at apparaterne er startet. Hvis ICS AirCal ikke er blevet brugt i 10 minutter, slukkes lyset automatisk.

4.1.4

Betjening af aktiveringskontakt
Hvis luftgennemstrømningen er slået til, og temperaturen er +/- 0,4 i forhold til den indstillede værdi, vil tryk på aktiveringskontakten på håndtaget starte nedtællingstimeren og få lyset på appliceringshovedet til at blinke (den indstillede
temperatur skal være nået, for at timeren starter, og for at lyset begynder at blinke).
Hvis ICS AirCal er sluttet til et ICS VNG/ENG-system:
I VNG starter første tryk også målingen, og efterfølgende tryk starter videooptageren eller centrering af måler afhængigt af
softwarekonfigurationen.
I ENG starter første tryk også målingen, og efterfølgende tryk centrerer målingen.
Hvis computeren er tændt, men Otometrics VNG/ENG-softwaren ikke kører, kan gennemstrømningstiden aktiveres ved at
holde aktiveringskontakten til gennemstrømningstid nede i 5 sekunder. Funktionerne for aktiveringskontakten til gennemstrømningstid fungerer parallelt med fodpedalen på appliceringshovedet.
Hvis der trykkes på aktiveringskontakten på håndtaget mere end én gang, startes eller stoppes nedtællingstimeren IKKE.
Hvis luftgennemstrømningen er slået fra, vil tryk på aktiveringskontakten på håndtaget IKKE starte nedtællingstimeren.

4.2

Fodpedal

4.2.1

Betjening
Der bruges en fodpedal til at aktivere gennemstrømningstimeren.
Hvis der er tilsluttet et ICS VNG/ENG-system, og en kalorisk test er valgt i softwaren, vil det første tryk på fodpedalen starte
varighedstimeren og optagelsen af målingen i softwaren. Yderligere tryk centrerer målingen (ENG/VNG) eller starter videooptagelsen (kun VNG).
Hvis computeren er tændt, men Otometrics VNG/ENG-softwaren ikke kører, kan gennemstrømningstiden aktiveres ved at
holde fodpedalen nede i 5 sekunder. Fodpedalens funktioner fungerer parallelt med aktiveringsknappen til gennemstrømningstid på appliceringshovedet.

Otometrics - ICS AirCal
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5 Udførelse af kalorisk stimulation

Hvis der trykkes mere end én gang på fodpedalen, stoppes eller genstartes nedtællingstimeren IKKE.
Hvis ICS AirCal er i standbytilstand, vil tryk på fodpedalen IKKE starte nedtællingstimeren. I standbytilstand kan fodpedalen
bruges til at starte en hvilken som helst test i ICS VNG/ENG-softwaren.

5

Udførelse af kalorisk stimulation

5.1

Testforberedelse
Tænd for apparatet ved at trykke på tænd/sluk-knappen nederst til venstre på frontpanelet. Standardtemperaturen (kold er
standard fra producenten) vælges automatisk, hvilket angives ved, at den grønne lysdiode og det digitale display lyser. Den
aktuelle temperatur blinker, indtil den indstillede temperatur er nået. Det varer ca. 60 sekunder, inden den indstillede
temperatur nås, fra apparatet tændes. Når temperaturen er nået (± 0,4 °C), stopper displayet med den aktuelle temperatur
med at blinke.
Vha. et almindeligt otoskop eller appliceringshovedet med luftgennemstrømningen slået fra undersøges øregangen for tilstedeværelsen af cerumen samt for at afgøre den bedste retning for luftstrømmen. Øregangen skal stort set være fri for
cerumen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal det fjernes inden stimuleringen. Brug ikke vand til at fjerne cerumen, da det
pga. overskydende vand i øregangen kan medføre, at temperaturen i øregangen bliver koldere end den ønskede.
Bekræft, at patienten er positioneret korrekt – i rygleje med hoved vinklet 30º.

5.2

Testprocedure
Udfør hver af de fire stimuleringer på følgende måde:
1. Kontrollér, at det nye spekulum er monteret på appliceringshovedet.
2. Bed patienten om at holde øjnene åbne (VNG) eller lukkede (ENG).
3. Luk brillerne ved VNG. Bed patienten om at lukke øjnene ved ENG.
4. Start indsamlingen af respons, og start stimulering.
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5. Begynd at stille opgaver til patienten efter 20-30 sekunders skylning.
6. Når varigheden er nået, afgiver ICS AirCal en biplyd, hvorefter appliceringshovedet fjernes fra patientens øre, og der
stilles igen opgaver.
7. Umiddelbart efter responsen er toppet, skal patienten fiksere.
8. Øjenbevægelserne indsamles, indtil responsen aftager.
9. Bortskaf spekulummet, og anbring forsigtigt appliceringshovedet i holderen.
Hvis ICS AirCal er sluttet til et ICS VNG/ENG-system, vil efterfølgende tryk på kontakten til aktivering af gennemstrømningstid centrere målingen af VNG/ENG eller starte videooptagelsen af VNG. (Hvis fodpedalen er installeret, kan
den også bruges til at starte og centrere målingerne og starte videooptagelsen).

6

ICS AirCal Systemsikkerhed
Denne vejledning indeholder oplysninger, forsigtighedsregler og advarsler, som skal følges for at opnå sikker drift af
ICS AirCal systemet. Relevante regler og bestemmelser fra lokale myndigheder skal altid overholdes.
Når ICS AirCal apparatet anvendes sammen med et testapparat, skal det sikres, at der tages hensyn til alle oplysninger, forsigtighedsregler og advarsler i brugervejledningen til testinstrumentet. Vedrørende specifikke sikkerhedsregler for testmoduler og testinstrumenter henvises der til de tilhørende brugervejledninger.

6.1

Anvendte symboler
Følg brugervejledningen
IEC 60601-1
Tabel D.2 nr. 10

Se brugervejledningen
Angiver behovet for, at brugeren skal rådføre sig med brugervejledningen.
ISO 15223-1
Symbol 5.4.3 og
IEC 60601-1
Tabel D.1 nr. 11

Forsigtig
ISO 15223-1
Symbol 5.4.4 og
IEC 60601-1

Angiver, at det er nødvendigt for brugeren at rådføre sig med brugervejledningen med hensyn til
vigtige oplysninger om foranstaltninger, såsom advarsler og forholdsregler, der af en række årsager
ikke fremgår af selve det medicinske udstyr.
Se ICS AirCal Appliceringshoved og fodpedal ► 18.

Tabel D.1 nr. 10

Otometrics - ICS AirCal
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Anvendt del type BF
Overholder Type BF-kravene i IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 og EN 60601-1:2006+A1:2013.
IEC 606011:2005+AMD1:2012
EN 606011:2006+A1:2013

CE-overensstemmelsesmærkning
Overholder direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr og RoHS-direktivet (2011/65/EF).
93/42/EØF

UL-klassificeringsmærkning
MEDICINSK – Generelt medicinsk udstyr med hensyn til elektrisk stød, brand og mekaniske farer kun i
overensstemmelse med:
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 nr. 60601-1-6:11(R16)
Placeret på frontpanelet. Tænd/sluk-knap

Placeret på bagpanelet. Port til fodpedal
Placeret på bagpanelet. Port til ICS VNG/ENG-system

Placeret på bagpanelet. Port til computer (bruges til firmwareopdateringer og videreudvikling)

Placeret på bagpanelet. Primingkontakt til vandbeholder

ISO 15223-1

Må ikke genanvendes.
Angiver medicinsk udstyr, der er beregnet til engangsbrug eller til brug på en enkelt patient under en
enkelt procedure.

Symbol 5.4.2

(Vedrører specifikt tilbehør)
Elektronisk udstyr, som er omfattet af direktiv 2012/19/EU om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE).

EN 50419

Alle udtjente elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal bortskaffes som separat affald.
Denne bestemmelse gælder i hele EU. Disse produkter må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt
affald.
Apparat og tilbehør kan returneres til Natus Medical Denmark ApS eller en hvilken som helst Natus
Medical Denmark ApS-leverandør. Du kan også kontakte de lokale myndigheder for at høre mere om
bortskaffelse.
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6.2

Advarselsmeddelelser
Natus Medical Denmark ApS ICS produkter er ikke beregnet til anvendelse sammen med apparater, som ikke er godkendt
af Natus Medical Denmark ApS. En kombination af flere ikke-godkendte dele kan medføre øget lækstrøm. Alle dele af ICS
AirCal er egnede til anvendelse i patientmiljøet.
1. Af sikkerhedsmæssige årsager og for at bevare garantidækningen må service på ICS AirCal kun udføres af autoriserede
serviceteknikere. I tilfælde af fejl bedes du give en detaljeret beskrivelse af fejlen eller fejlene og kontakte din leverandør.
Et defekt apparat må ikke anvendes.
2. Enheden må ikke komme i berøring med væsker. Der må ikke komme fugt ind i enheden. Fugt i enheden kan beskadige apparatet, og der kan opstå risiko for elektrisk stød for bruger eller patient.
3. For at undgå risiko for elektrisk stød må dette udstyr kun tilsluttes strømforsyninger med beskyttende jording.
4. Apparatet må ikke bruges i miljøer med letantændelige stoffer (gasser) eller i et iltrigt miljø.
5. Ingen dele må indtages, brændes eller på anden måde anvendes til andre formål end de anvendelsesområder, der er
anført i afsnittet Tilsigtet anvendelse i denne manual.
6. Udstyret kan bortskaffes som almindeligt elektronisk affald efter de lokale bestemmelser.
7. Af sikkerhedshensyn og af hensyn til virkningerne på EMC skal tilbehør, der sluttes til udstyrets udgangsstik, være identisk med den type, der leveres sammen med systemet.
8. Anbring aldrig appliceringshovedets spekulum i patientens øre uden først at have monteret det udvendige spekulum
til engangsbrug. Spekulummet skal anbringes forsigtigt i patientens øre. Undgå stor kraft eller dyb indføring, da det kan
medføre skader.
9. ICS AirCal er beregnet til anvendelse i det elektromagnetiske miljø, hvor udstrålede forstyrrelser er kontrollerede.
Kunden eller brugeren af ICS AirCal kan bidrage til at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en
minimumafstand mellem transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr.
10. Ophør straks med at benytte udstyret, hvis der opstår hudirritation eller ubehag.
11. Der må kun anvendes destilleret vand til fyldning eller påfyldning af vandbeholderen. Hvis der anvendes almindeligt
vand fra vandhanen, vil det medføre mineralaflejringer og beskadigelse af ICS AirCal.
12. Standardindstillingerne anbefales til at levere stimulus, som producerer en respons, som er tilsvarende stimulering
med vand. En varighed på over 60 sekunder eller alternative temperaturindstillinger kan medføre ubehag for patienten.
13. Tilbehørsudstyr, som sluttes til de analoge og digitale grænseflader, skal være certificeret i henhold til de respektive
IEC-standarder (dvs. IEC 950 for databehandlingsudstyr og IEC 60601-1 for medicinsk udstyr). Desuden skal alle konfigurationer være i overensstemmelse med systemstandarden IEC 60601-1-1. Enhver, som slutter yderligere udstyr til
signalindgangs- eller signaludgangsdelen, konfigurerer et medicinsk system og er derfor ansvarlig for, at systemet er i
overensstemmelse med kravene i systemstandarden IEC 60601-1-1. I tilfælde af tvivl skal du kontakte den tekniske serviceafdeling eller din lokale repræsentant.
14. ICS AirCal-stimuleringsapparatet skal installeres og tages i drift i overensstemmelse med EMC-oplysningerne i denne
vejledning. Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke medicinsk elektrisk udstyr. ICS AirCal-stimuleringsapparatet kan forstyrres af andet udstyr, som opfylder CISPR-emissionskravene.
15. Hvis der anvendes andet tilbehør eller andre kabler end dem, der er specificeret i vejledningens tilbehørsliste, kan
det øge emissionerne fra ICS AirCal-stimuleringsapparatet eller forringe dets immunitet.
16. Vi anbefaler, at apparatet ikke stables sammen med andet udstyr (med undtagelse af ICS Chartr 200 VNG/ENG som
beskrevet i afsnit 2.1 Opsætning i lokale ► 5) eller placeres i dårligt ventilerede områder, da dette kan påvirke
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apparatets ydeevne. Hvis det stables sammen med elle placeres op ad andet udstyr, skal det sikres, at apparatets drift
ikke påvirkes.

6.3

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

6.3.1

Producentens ansvar
Producenten er kun ansvarlig for påvirkninger af udstyrets sikkerhed, pålidelighed og ydelse, hvis:
•

Alle former for montering, udbygning, efterjustering, modifikation eller reparation udføres af udstyrets producent eller
teknikere, der er autoriseret af producenten.

•

Den elinstallation, som udstyret tilsluttes, opfylder EN/IEC-kravene.

•

Udstyret anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen.

Producenten frasiger sig ethvert ansvar for driftssikkerhed, pålidelighed og ydelse i forbindelse med apparatet, hvis det er
blevet efterset eller repareret af en tredjepart.

7

Service, rengøring og vedligeholdelse
Advarsel • Du må under ingen omstændigheder skille ICS AirCal ad. Kontakt din leverandør. Kun uddannede teknikere
må efterse og arbejde med delene i ICS AirCal.

7.1

Service
For din egen sikkerheds skyld og for at sikre, at garantien ikke bortfalder, skal service og reparationsarbejde på elektromedicinsk udstyr altid udføres af udstyrets producent eller af uddannede teknikere hos autoriserede værksteder. I tilfælde af fejl på udstyret skal du skrive en detaljeret beskrivelse af fejlen eller fejlene og kontakte din leverandør. Et defekt
apparat må ikke anvendes.

7.2

Rengøring
Hold instrumentet så rent og fri for støv som muligt. Til rengøring af den udvendige kasse eller appliceringshovedet skal der
anvendes en blød og fugtig klud med en lille mængde mildt rengøringsmiddel.
Enheden må ikke komme i berøring med væsker. Der må ikke komme fugt ind i enheden. Fugt i enheden kan beskadige
apparatet, og der kan opstå risiko for elektrisk stød for bruger eller patient.

Linsen på appliceringshovedet
Linsen kan rengøres med en rengøringsklud, som f.eks. Otometrics optisk renseklud (part nr. 7590527).
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Spekulum (udvendig)
Spekulummet er kun til engangsbrug og må ikke bruges igen. Det anbefales ikke at rengøre dem. Yderligere spekulummer
(part nr. 8-62-44100 – 25 stk.) kan bestilles hos Natus Medical Denmark ApS eller din lokale repræsentant.

Bortskaffelse
Der findes ingen særlige krav til bortskaffelse af spekulum (udvendig). De kan bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.

7.3

Vedligeholdelse
Kalibrering
Dette system kræver ingen kalibrering. Relevante regler og bestemmelser fra lokale myndigheder skal altid overholdes.
Hvis systemet ikke fungerer efter hensigten, kan en ny kalibrering dog være nødvendig.

8

Yderligere referencer
Se referencemanualen på cd med part nr. 8-49-91500 for at få yderligere oplysninger.

9

Tekniske specifikationer
ICS AirCal er type 1079 fra Natus Medical Denmark ApS.

Betjeningsmiljø
Temperatur

+15 °C til +35 °C (59 °F til +95 °F)
Drift ved temperaturer under -20 °C (-4 °F) eller over +60 °C (140 °F) kan medføre permanent skade på apparatet.

Rel. luftfugtighed

<90 %, 35 °C ikke-kondenserende

Lufttryk

600 hPa to 1.060 hPa

Opbevaring og håndtering
Temperatur

-25 °C til +60 °C (-13 °F til +140 °F)

Rel. luftfugtighed

<90 %, 35 °C ikke-kondenserende

Lufttryk

500 hPa til 1060 hPa

Beholder

Hvis ICS AirCal skal opbevares i en længere periode og ikke bruges eller skal
transporteres, skal beholderen tømmes.

Otometrics - ICS AirCal
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Standarder
Sikkerhed

Klasse I, Type BF, IPX0.
I overensstemmelse med:
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 nr. 60601-1-6:11(R16)

EMC

IEC 60601-1-2

Ydeevne
Stimulustemperaturområde

12 °C til 50 °C

Kold stimulering

12 °C til 37 °C (anbefalet indstilling: 24 °C)

Varm stimulering

37 °C til 50 °C (anbefalet indstilling: 50 °C)

Temperaturaflæsning

Digital

Tid til temperatur

< 60 sekunder

Temperaturnøjagtighed

+/- 0,4 °C

Tidsinterval

+/- 0,4 °C 1 til 99 sekunder (anbefalet indstilling: 60 sekunder)

Gennemstrømningsindstilling

4-10 liter pr. minut (anbefalet indstilling: 8 liter pr. minut)

Nøjagtighed af gennemstrømningshastighed +/- 0,4 liter pr. minut

Dimensioner
Bredde

34,3 cm (13,5 inches)

Dybde

30,5 cm (12 inches)

Højde

10,2 cm (4 inches)

Vægt
Med tom beholder

7,9 kg (17,5 lbs)

Med fuld beholder

8,2 kg (18 lbs)

Strømforsyning
Indgangsspænding

100-240 VAC 50/60 Hz

Strømforbrug

<192 VA

Sikring

T 1.6H 250V

Anvendt del
Den anvendte del af ICS AirCal er stimuleringsapparatets hoved.
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10 Bemærkninger vedrørende EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)

Væsentlige funktionsegenskaber
ICS AirCal har ingen væsentlige funktionsegenskaber.

9.1

10

Tilbehør og kabler
Element

Varenummer

Spekulum (25 stk.)

8-62-44100

Linse (1 stk.)

8-35-33300

Kanylesæt (tragt medfølger)

8-62-46300

Tragt

1-12-66100

Holder til appliceringshoved

8-62-46200

CD-manualer

8-49-91500

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

8-71-90400

9-bens subminiature til 7-bens mini-DIN (Chartr XP)

8-71-90300

Fodpedal

8-35-39700

Strømkabel, IEC hospitalsklasse for strøm

7630024

Strømkabel, standard, EU

8-71-240

Strømkabel, UK

8-71-80200

Bemærkninger vedrørende EMC (elektromagnetisk
kompatibilitet)
•

ICS AirCal er en del af et elektrisk system til medicinsk brug og er derfor underlagt særlige sikkerhedsregler. Af denne
årsag skal installations- og betjeningsvejledningen i dette dokument følges nøje.

•

Højfrekvent bærbart og mobilt kommunikationsudstyr, som f.eks. mobiltelefoner, kan forstyrre ICS AirCals funktioner.

IEC 60601-1-2:2014 og EN 60601-1-2:2015
Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetiske emissioner fra alt udstyr og alle systemer
ICS AirCal er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af ICS AirCal skal sikre, at apparatet bruges i sådanne miljøer.
Emissionstest

Overensstemmelse

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

RF-emissioner

Gruppe 1

ICS AirCal anvender kun RF-energi til intern drift. Derfor er RF-emissionerne meget

CISPR11

Otometrics - ICS AirCal
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RF-emissioner

Klasse A

ICS AirCal er egnet til brug på hospitaler og i kliniske miljøer.

CISPR11

Bemærk: Emissionskarakteristika for dette udstyr gør det egnet til brug inden for

Harmoniske emissioner IEC 61000-3-2

industri og hospitaler (CISPR 11 klasse A). Hvis dette udstyr anvendes i et bebo-

Overholder

elsesområde (hvor CISPR 11 klasse B normalt er påkrævet), kan det pågældende
udstyr muligvis ikke yde passende beskyttelse mod radiof-

Spændingsfluktuationer/flickeremissioner Overholder

rekvenskommunikationstjenester. Det kan være nødvendigt for brugeren at træffe

IEC 61000-3-3

afhjælpende foranstaltninger, såsom genplacering eller drejning af udstyret.

Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetisk immunitet for alt udstyr og alle systemer
ICS AirCal er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af ICS AirCal skal sikre, at apparatet bruges i sådanne miljøer.
Immunitetstest

IEC 60601

Overensstemmelsesgrad

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

Elektrostatisk udladning (ESD) +/- 8 kV kontakt

+/- 8 kV kontakt

Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis

IEC 61000-4-2

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

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

gulvene er belagt med syntetisk materiale, skal den rela-

+/- 8 kV, +/- 15 kV luft

+/- 8 kV, +/- 15 kV luft

tive fugtighed være mindst 30 %.

Hurtige tran-

+/- 2 kV for elforsyningsledninger

+/- 2 kV for elforsyningsledninger

Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitet som i et

sienter/bygetransienter

+/- 1 kV for input/output-led-

+/- 1 kV for input/output-led-

typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.

IEC 61000-4-4

ninger

ninger

Spændingsimpulser

+/- 1 kV ledning(er) til ledning(er)

+/- 1 kV ledning(er) til ledning(er)

Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitet som i et

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV ledning(er) til jord

+/- 2 kV ledning(er) til jord

typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.

+/- 2 kV I/O-ledning(er) til jord

+/- 2 kV I/O-ledning(er) til jord

Spændingsdyk, korte spæn-

0 % U T; 0.5 cyklus

0 % U T; 0.5 cyklus

Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitet som i et

dingsudfald og variationer i

Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø. Hvis bruge-

spændingsforsyningen

270° og 315°

270° og 315°

ren af ICS AirCal kræver fortsat drift under afbrydelser af

IEC 61000-4-11

0 % U T; 1 cyklus

0 % U T; 1 cyklus

elforsyningen, anbefales det at ICS AirCal tilsluttes strøm

og

og

fra en uafbrudt strømkilde eller et batteri.

70 % U T; 25/30 cyklusser

70 % U T; 25/30 cyklusser

Enkelt fase: ved 0°

Enkelt fase: ved 0°

0 % U T; 250/300 cyklusser

0 % U T; 250/300 cyklusser

30 A/m

Ingen relevante porte, der kan

Effektfrekvens for magnetiske felter skal være inden for

blive påvirket

niveauer, som er karakteristiske for en typisk lokation i et

-testniveau

Variationer i spændingsforsyningen
IEC 61000-4-11
Magnetfelt med
netfrekvens (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

typisk kommercielt eller hospitalsmiljø.

U T er AC-netspændingen inden anvendelse af testniveauet.

Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetisk immunitet – for udstyr og systemer i miljøer for lægefagligt personale.
ICS AirCal er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af ICS AirCal skal sikre, at apparatet bruges i sådanne miljøer.
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10 Bemærkninger vedrørende EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)

Immunitetstest

IEC 60601

Overensstemmelsesgrad

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

-testniveau
Ledningsbåren RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz til 80 MHz

150 kHz til 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM-bånd

ISM-bånd

Udstrålet RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,7 GHz

80 MHz til 2,7 GHz

Nærhedsfelter fra trådløs RF-kommunikation

27 V/m

27 V/m

Sikkerhedsafstanden mellem enhver elektronisk

IEC 61000-4-3

386 MHz

386 MHz

del af ICS AirCal og ethvert trådløst RF-kom-

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

munikationsudstyr skal være mere end 30 cm
(11,8 ").

Bemærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højeste frekvensområde.
Bemærkning 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske udbredelse påvirkes gennem absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.
a. Feltstyrkerne fra faste transmittere, herunder basestationer til radiotelefoner (mobil/trådløs), landmobile radioer, amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges teoretisk nøjagtigt. Det bør overvejes at udføre en elektromagnetisk undersøgelse af stedet med henblik på at
vurdere det elektromagnetiske miljø som følge af de faste RF-transmittere. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor ICS AirCal bruges, overstiger den relevante RF-overensstemmelsesgrad ovenfor, skal det løbende kontrolleres, at ICS AirCal fungerer korrekt. Hvis der observeres uregelmæssigheder i driften, kan
det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger, herunder drejning eller flytning af ICS AirCal.
b. I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.

Anbefalet sikkerhedsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og ICS AirCal
ICS AirCal er beregnet til anvendelse i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er kontrollerede. Kunden eller brugeren af ICS AirCal kan bidrage
til at forebygge elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og ICS
AirCal som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.
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10 Bemærkninger vedrørende EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)

Transmitterens nominelle, maksimale

Sikkerhedsafstand i henhold til senderens frekvens

udgangseffekt

m

W
150 kHz til 80 MHz

80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 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

For transmittere, der har en anden maksimal udgangseffekt end dem, der er nævnt ovenfor, kan den anbefalede sikkerhedsafstand d i meter (m) bestemmes
ved hjælp af den gældende ligning for transmitterens frekvens, hvor P er transmitterens maksimale udgangseffekt i watt (W) ifølge transmitterens producent.

Bemærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højeste frekvensområde.
Bemærkning 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske udbredelse påvirkes gennem absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

IEC 60601-1-2:2007 og EN 60601-1-2:2007
Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetiske emissioner fra alt udstyr og alle systemer
ICS AirCal er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af ICS AirCal skal sikre, at apparatet bruges i sådanne miljøer.
Emissionstest

Overensstemmelse

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

RF-emissioner

Gruppe 1

ICS AirCal anvender kun RF-energi til intern drift. Derfor er RF-emissionerne meget

CISPR11
RF-emissioner

lave og forårsager sandsynligvis ikke interferens i elektronisk udstyr i nærheden.
Klasse A

CISPR11

ICS AirCal er egnet til brug i alle miljøer, herunder private miljøer og miljøer, som er
direkte tilsluttet det offentlige strømforsyningsnetværk med lavspænding, der
leverer strøm til private bygninger.

Harmoniske emissioner IEC 61000-3-2

Overholder

Bemærk: Emissionskarakteristika for dette udstyr gør det egnet til brug inden for
industri og hospitaler (CISPR 11 klasse A). Hvis dette udstyr anvendes i et beboelsesområde (hvor CISPR 11 klasse B normalt er påkrævet), kan det pågældende

Spændingsfluktuationer/flickeremissioner Overholder

udstyr muligvis ikke yde passende beskyttelse mod radiof-

IEC 61000-3-3

rekvenskommunikationstjenester. Det kan være nødvendigt for brugeren at træffe
afhjælpende foranstaltninger, såsom genplacering eller drejning af udstyret.

Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetisk immunitet for alt udstyr og alle systemer
ICS AirCal er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af ICS AirCal skal sikre, at apparatet bruges i sådanne miljøer.
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10 Bemærkninger vedrørende EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)

Immunitetstest

IEC 60601

Overensstemmelsesgrad

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

-testniveau
Elektrostatisk udladning (ESD)

+/- 6 kV kontakt

+/- 6 kV kontakt

Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvene

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV luft

+/- 8 kV luft

er belagt med syntetisk materiale, skal den relative fugtighed
være mindst 30 %.

Hurtige tran-

+/- 2 kV for elfor-

+/- 2 kV for elfor-

Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitet som i et typisk

sienter/bygetransienter

syningsledninger

syningsledninger

kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV for input/output-led-

+/- 1 kV for input/output-led-

ninger

ninger

Spændingsimpulser

+/- 1 kV ledning(er) til ledning

+/- 1 kV ledning(er) til ledning

Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitet som i et typisk

IEC 61000-4-5

(er)

(er)

kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.

+/- 2 kV ledning(er) til jord

+/- 2 kV ledning(er) til jord

Spændingsdyk, korte spæn-

<5 % U T (>95 % dyk i U T) i 0,5

<5 % U T (>95 % dyk i U T) i 0,5

Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitet som i et typisk

dingsudfald og variationer i

cyklus

cyklus

kommercielt miljø eller hospitalsmiljø. Hvis brugeren af ICS

spændingsforsyningen

40 % UT (60 % dyk i U T) i 5

40 % UT (60 % dyk i U T) i 5

AirCal kræver fortsat drift under afbrydelser af elforsyningen,

IEC 61000-4-11

cyklusser

cyklusser

anbefales det at ICS AirCal tilsluttes strøm fra en uafbrudt

70 % U T (30 % dyk i U T) for 25

70 % U T (30 % dyk i U T) for 25

strømkilde eller et batteri.

cyklusser

cyklusser

<5 % U T (>95 % dyk i U T) i 5 s

<5 % U T (>95 % dyk i U T) i 5 s

3 A/m

3 A/m

Magnetfelt med

Effektfrekvens for magnetiske felter skal være inden for

netfrekvens (50/60 Hz)

niveauer, som er karakteristiske for en typisk lokation i et typisk

IEC 61000-4-8

kommercielt eller hospitalsmiljø.

U T er AC-netspændingen inden anvendelse af testniveauet.

Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetisk immunitet – for udstyr og systemer, som IKKE er livsopretholdende
ICS AirCal er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af ICS AirCal skal sikre, at apparatet bruges i sådanne miljøer.
Immunitetstest

IEC 60601

Overensstemmelsesgrad

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

-testniveau

Otometrics - ICS AirCal
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Ledningsbåren RF

3 V rms

3 V rms

Bærbart og mobilt udstyr til RF-kommunikation må

IEC 61000-4-6

150 kHz til 80 MHz

150 kHz til 80 MHz

ikke befinde sig tættere på en ICS AirCal-del, herunder kabler, end den anbefalede sikkerhedsafstand, som er beregnet ud fra ligningen,
der er gældende for transmitterens frekvens.
Anbefalet sikkerhedsafstand:
d = 1,2
d = 1,2

for 80 MHz til 800 MHz

d = 2,3

for 80 MHz til 2,5 GHz,

hvor P er den maksimale udgangseffekt for transUdstrålet RF

3 V/m

3 V/m

mitteren i watt (W) i henhold til transmitterens

IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,5 GHz

80 MHz til 2,5 GHz

producent, og d er den anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-transmittere, som bestemmes
ved en elektromagnetisk undersøgelse af stedet, a
skal være mindre end overensstemmelsesgraden i
hvert frekvensområde b
Der kan forekomme interferens i nærheden af
udstyr, der er mærket med følgende symbol:

Bemærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højeste frekvensområde.
Bemærkning 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske udbredelse påvirkes gennem absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.
a. ISM-bånd (industriel, videnskabelig og medicinsk anvendelse) mellem 150 kHz og 80 MHz er 6,765 MHz til 6,795 MHz, 13,553 MHz til 13,567 MHz, 26,957 MHz til
27,283 MHz og 40,66 MHz til 40,70 MHz.
b. Overensstemmelsesgraderne i ISM-frekvensbåndene mellem 150 kHz og 80 MHz og i frekvensområdet 80 MHz til 2,5 GHz er beregnet til at reducere sandsynligheden for, at mobilt/bærbart kommunikationsudstyr kan forårsage interferens, hvis det uforvarende medtages i patientområder. Af denne årsag anvendes en yderligere faktor på 10/3 i udregningen af den anbefalede sikkerhedsafstand for transmittere i disse frekvensområder.
c. Feltstyrkerne fra faste transmittere, herunder basestationer til radiotelefoner (mobil/trådløs), landmobile radioer, amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges teoretisk nøjagtigt. Det bør overvejes at udføre en elektromagnetisk undersøgelse af stedet med henblik på at
vurdere det elektromagnetiske miljø som følge af de faste RF-transmittere. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor ICS AirCal bruges, overstiger den relevante RF-overensstemmelsesgrad ovenfor, skal det løbende kontrolleres, at ICS AirCal fungerer korrekt. Hvis der observeres uregelmæssigheder i driften, kan
det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger, herunder drejning eller flytning af ICS AirCal.
d. I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.

Anbefalet sikkerhedsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og ICS AirCal
ICS AirCal er beregnet til anvendelse i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er kontrollerede. Kunden eller brugeren af ICS AirCal kan bidrage
til at forebygge elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og ICS
AirCal som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.
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10 Bemærkninger vedrørende EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)

Transmitterens nominelle, maksimale

Sikkerhedsafstand i henhold til senderens frekvens

udgangseffekt

m

W
150 kHz til 80 MHz

80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 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

For transmittere, der har en anden maksimal udgangseffekt end dem, der er nævnt ovenfor, kan den anbefalede sikkerhedsafstand d i meter (m) bestemmes
ved hjælp af den gældende ligning for transmitterens frekvens, hvor P er transmitterens maksimale udgangseffekt i watt (W) ifølge transmitterens producent.

Bemærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højeste frekvensområde.
Bemærkning 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske udbredelse påvirkes gennem absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.
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11

Fejlfinding
Problem
ICS AirCal Ved advarsel om overophedning
lyder en vedvarende biplyd.
Årsager:
1. Vandbeholderen næsten/helt tom.
2. ICS AirCal har en hældning på 20° eller
mere, mens pumpen kørte. Der er risiko
for, at pumpen tog luft ind i stedet for
vand.
3. ICS AirCal fungerer ikke korrekt.

Mulighed 1:
Kontrollér visning af vandmængde. Hvis bjælken er orange, betyder
det, at der skal fyldes mere vand på ICS AirCal. Sluk for ICS AirCal. Følg
fremgangsmåden for påfyldning og priming i Fremgangsmåde for påfyldning og priming ► 9. Tænd for enheden, og bekræft, at den fungerer
korrekt.

Mulighed 2:
Kontrollér visning af vandmængde. Hvis bjælken er blå, bør der være
tilstrækkeligt med vand, men det skal kontrolleres. Sluk for ICS AirCal.
Følg fremgangsmåden for påfyldning og priming i Fremgangsmåde for
påfyldning og priming ► 9.
Det skal dog visuelt kontrolleres, om der er vand i beholderen. Hvis
beholderen er næsten eller helt tom, skal der påfyldes mere vand.
Tænd for enheden, og bekræft, at den fungerer korrekt.
Uanset om enhederne fungerer eller ej, skal Natus Medical Denmark
ApS teknisk support kontaktes og informeres om, at ydelsen for
ICS AirCal ikke er som forventet.

Fremgangsmåde for tømning af vand

Forsigtig • Hvis apparatet transporteres,
skal det sikres, at
1) beholderen er tømt for vand, da det
kan forårsage eventuelle skader pga.
frost, og at
2) luftpumpehuset er fastgjort med transportskruerne, som leveres med apparatet.

1. Sluk for ICS AirCal, og træk stikket til ICS AirCal ud af
stikkontakten.
2. Tør eventuel støv af toppen af ICS AirCal, inden kassen
åbnes, når beholderen fyldes.
3. Vend stimuleringsapparatets frontpanel mod dig. I
højre side bagpå sidder et lille dæksel. Brug en unbrakonøgle (leveres med holderen) til at skrue dækslet af,
og fjern det.
4. Brug unbrakonøglen (leveres med holderen) til at
skrue det indvendige dæksel af, og fjern det.
5. Brug kanylesættet til at fjerne vandet fra vandbeholderen.
6. Sæt stikket til ICS AirCal i stikkontakten, og tænd for
ICS AirCal.
7. Slå luftgennemstrømningen fra.
8. Pumpen primes ved at finde primingkontakten på bagpanelet.
9. Tryk på primingkontakten for at tænde apparatet, og
hold den inde i 5 sekunder.
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12

Firmware-procedurer
ICS AirCal firmwaren opgraderes ved at finde opgraderings-cd'en AirCal Firmware og bruge en computer, hvor ICS AirCal
enhedsdriveren er installeret. Følg instruktionerne i Installering af enhedsdriveren ► 37 for at installere enhedsdriveren,
inden du fortsætter.

12.1

Opgradering af firmware
1. Sluk for ICS AirCal system.
2. Find knappen til firmwaretilstanden (adgang via et hul (A)) og ICS AirCal USB-port (B) på bagpanelet.

A. Adgang til firmwareknappen

B.

USB-port

3. Slut USB-kablet til ICS AirCal USB-porten og til USB-porten på computeren.
4. Tænd for computeren, og isæt opgraderings-cd'en med ICS AirCal firmwaren.
5. Brug en kuglepen til at trykke og holde knappen til firmwaretilstanden inde, mens du tænder ICS AirCal. Hold inde i 3
sekunder (displayet vil være blankt).
6. Dobbeltklik på filen AirCalFirmwareUpdate.exe for at køre opdateringsprogrammet.
7. Klik på Update AirCal Firmware (Opdater AirCal-firmware).

Bemærk • Hvis opgraderingen mislykkedes, skal du klikke på Write Update Log To Text File (Skriv opdateringslog til
tekstfil). Send denne fil til Natus Medical Denmark ApS kundesupport.

Otometrics - ICS AirCal

35

12 Firmware-procedurer

12.2

Installation af enhedsdriveren
Denne procedure installerer enhedsdriveren på den computer, der bruges til at opdatere ICS AirCal firmwaren.

1. Tænd for computeren.
2. Isæt opgraderings-cd'en med ICS AirCal firmwaren.
3. Find filen AirCalInstaller.exe i mappen AirCal Driver på cd'en.
4. Dobbeltklik på filen for at køre installationsprogrammet.
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