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1 Laitekuvaus

1

Laitekuvaus
ICS AirCal-kastelulaite on on kätevä ja tarkka ilman kalorisen vasteen stimulaattori, jota käytetään nystagmuksen
synnyttämiseen VNG/ENG-tutkimusten aikana. Järjestelmä tarjoaa lämpöstimulaation käyttämällä tarkasti säädettyä
ilmavirtausta. Ilman lämpötila on säädettävissä välillä 12–50 °C. Järjestelmässä voidaan esiasettaa kaksi lämpötilaa -lämmintä ja viileää kalorista stimulaatiota varten. Tarkka lämpötilan hallinta säilytetään käyttämällä termostaattia, joka
sijaitsee lähellä ilmavirtauksen toimituskohtaa. Otoskoopin toimituspään innovatiivinen suunnittelu mahdollistaa
stimulaatiokohdan tarkkailun varmistaen luotettavat ja toistettavat vasteet.

1.1

Käyttötarkoitus
Käyttäjät: Vain sellaisen pätevän lääkintähenkilöstön käyttöön, jolla on aikaisempaa tietämystä toimenpiteeseen liittyvistä
lääkinnällisistä ja tieteellisistä faktoista.
Käyttö: Ilman kalorinen stimulaattori on laite, joka toimittaa ilmavirtauksen korvakäytävään säännellyllä virtausvoimalla ja
lämpötilalla ja joka on tarkoitettu potilaan tasapainojärjestelmän vestibulaariseen tutkimukseen. Kaarikäytävien
vestibulaarinen stimulaatio tuottaa tahattomia silmän liikkeitä, jotka nystamografi mittaa ja tallentaa.

1.1.1

Merkinnät
Varoitus-, tärkeää- ja huomautus-sanojen käyttö
Käyttäjän huomion kiinnitetään tietoihin, jotka koskevat laitteen tai ohjelmiston turvallista ja oikeaa käyttöä, käyttämällä
käyttöoppaassa varoitusilmoituksia seuraavasti:

Varoitus • osoittaa kuoleman tai vakavan vammautumisen vaaraa käyttäjälle tai potilaalle.

Tärkeää • osoittaa vammautumisen vaaraa käyttäjälle tai potilaalle tai vahingoittumisriskiä tiedoille tai laitteelle.

Huomautus • osoittaa erityisen tarkkuuden tarvetta.
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2

Käytön aloittaminen

2.1

Huoneasetukset

A.
B.
C.
D.
E.

Allas
VNG/ENG-laite
Laskin
Kaapit tiskin päällä
Tutkijan jakkara
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F.
G.
H.
I.

Valopalkki
Jalkajakkara
Tutkimuspöytä
Puhelin
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ICS AirCal on suunniteltu käytettäväksi millä tahansa sopivalla tasolla kuten pöydällä tai vaunulla. ICS AirCal voidaan asettaa
päällekkäin Chartr 200 VNG/ENG -laitteiston kanssa. On parasta, että ICS AirCal on päällimmäisenä, jotta vettä voidaan lisätä
tarvittaessa. Varmista, että toimituspää yltää potilaan korvaan. Varmista, että jakkara voidaan säätää korkeuteen, jossa
tärykalvo näkyy kastelua suoritettaessa.

Huomautus • ICS AirCal voidaan tilata 2 kahdella eri kaapelin pituudella: 3 metriä (vakio) ja 4 metriä (pidennetty).
Tilaus pitää valita ennen ostoa.

2.2

Asennus ja asetukset

2.2.1

Kuljetusruuvien irrottaminen
Mahdollisen vahingoittumisen estämiseksi kuljetuksen aikana ilmapumpun kotelo on kiinnitetty kuljetusruuveilla. Nämä
ruuvit pitää poistaa, jotta kotelo pääsee liikkumaan. Näin vähennetään ilmapumpun tuottamaa melua. On tärkeää säilyttää
kuljetusruuvit, jotta kotelo voidaan kiinnittää, mikäli laitetta pitää kuljettaa.
1. Irrota kuljetusruuvit (A) ja (B).
2. Varastoi ne ruiskusarjan, suppilon ja kuusiokoloavaimen kanssa.

2.2.2

Toimituspään telineen asentaminen
Tärkeää • Asenna teline ennen vesisäiliön täyttämistä. Asennus edellyttää, että ICS AirCal -laitetta on kallistettu yli
20°. Jos vesisäiliössä on vettä, laitteen kallistaminen voi päästää järjestelmään ilmaa. Järjestelmän vahingoittuminen
ei ole todennäköistä, mutta sen oikea toiminta ja ylikuumentumisen välttäminen edellyttäisivät vesisäiliön
alustamista.

Tarkista ennen toimituspään telineen asentamista, miten se pitää kiinnittää:
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•

Teline voidaan kiinnittää laitteen vasemmalle tai oikealle puolelle.

•

Jos yksikköä ei sijoiteta pöydän reunaan, on suositeltavaa kiinnittää teline vaaka-asentoon (A).
Jos yksikkö sijoitetaan pöydän reunaan, on suositeltavaa kiinnittää teline kulmaan (B).

1. Ota esille telineen mukana toimitettu pussi, joka sisältää 3 ruuvia ja kuusiokoloavaimen.
2. Kun olet valinnut puolen siten, että teline on lattiaa kohti ja yksikön pohja itseäsi kohden, aseta ICS AirCal kyljelleen.
3. Etsi kiinnikkeen kiinnitysreiät.

4. Kiinnitä kiinnike yksikköön ja kiristä ruuvit kuusiokoloavaimella.
5. Pidä telinettä siten, että pää, jossa toimituspään pohja on kiinni, on yksikön etupuolta kohden. Liu'uta teline
kiinnikkeeseen vaakasuorassa asennossa.

6. Jos yksikkö on sijoitettu pöydän reunaan, kallista kiinnikettä eteenpäin, kunnes se pysähtyy.
7. Varmista, että kiinnikkeen kiinnitysreikä kohdistuu telineen kiinnitysreikään.. Liitä teline kiinnikkeeseen ja kiristä ruuvit
kuusiokoloavaimella..
8. Varastoi kuusiokoloavain ruiskusarjan kanssa. Tarvitset sitä, kun täytät vesisäiliön.

Otometrics - ICS AirCal
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2.2.3

ICS AirCal-takapaneelin ymmärtäminen

Huomautus • USB-portti

2.2.3.1

mahdollistaa laiteohjelmiston päivitykset. Katso Laiteohjelmistotoimenpiteet ► 35

Jalkakatkaisimen kytkeminen
Jalkakatkaimen mukana tulee vakiona ICS AirCal. Kytke jalkakatkaisin kastelulaitteen

taakse. Jos ICS AirCal on

kytketty ICS VNG/ENG -järjestelmään ja haluat käyttää jalkakatkaisinta muiden tutkimusten kuin kalorisen tutkimuksen
käynnistämiseen, kastelulaitteen pitää olla päällä, jotta voit käyttää jalkakatkaisinta.

2.2.3.2

ICS VNG/ENG -järjestelmään yhdistäminen
ICS AirCal voidaan kytkeä ICS VNG/ENG -järjestelmään. Kytke huuhtelukaapeli kastelulaitteen

taakse ja ICS VNG/ENG

-järjestelmään.
Laitteiden kytkeminen yhteen mahdollistaa lisätoimintoja. Lue lisätietoja kohdasta Aktivointilaukaisimen käyttö ► 19.

2.2.3.3

Virtajohdon kytkeminen
ICS AirCal pitää kytkeä verkkovirtaan liittämällä virtajohto ICS AirCal -kastelulaitteeseen ja pistorasiaan.
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A. Virtajohdon liitin.

Varoitus • Sähköiskuriskin välttämiseksi tämä laite tulee kytkeä ainoastaan suojamaadoitettuun verkkovirtaan.

2.2.3.4

Virtajohdon irrottaminen
Laite ja kaikki siihen kytkettävät laitteet, joilla on oma virtalähde, tulee kytkeä pois päältä ennen liitäntöjen tekemistä.

Laite kytketään irti sähköverkosta irrottamalla pistoke pistorasiasta. Älä sijoita yksikköä niin, että pistokkeen
irrottaminen pistorasiasta on vaikeaa.

2.2.3.5

Täyttö- ja alustustoimenpide
ICS AirCal käyttää vettä ilman jäähdyttämiseen. Vesisäiliö pitää täyttää ennen laitteen käyttöä.

Varoitus • Sähköiskun välttämiseksi ICS AirCal-kastelulaite pitää sammuttaa ja sen pistoke irrottaa pistorasiasta, kun
vesisäiliö täytetään tai siihen lisätään vettä.

Tärkeää • Käytä tätä toimenpidettä, jos: 1) ICS AirCal on juuri vastaanotettu kuivana. Se pitää täyttää ja alustaa. 2)
Jos veden taso näytöllä on laskenut nollaan, koska käyttäjä ei ole uudelleentäyttänyt sitä oranssin palkin ollessa
näytössä. 3) Jos ICS AirCal on kallistunut yli 20° vesipumpun ollessa käynnissä. Jos mikään näistä kriteereistä ei
täyttynyt, vesitason näytössä on oranssi palkki ja säiliö pitää täyttää, seuraa ohjeita kohdassa Täyttötoimenpide ►
17

Tärkeää • Käytä vain tislattua vettä. Vesijohtovedestä jää mineraalijämiä, jotka vahingoittavat ICS AirCal-laitetta.

Täyttäminen
1. Sammuta ICS AirCal-kastelulaite ja irrota pistoke pistorasiasta.
2. Pyyhi mahdollinen pöly kotelon päältä.
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3. Pidä etupaneelia itseesi päin ja paikanna pieni kansi takasivun oikealla puolella. Ruuvaa säiliön kansi irti telineen
mukana toimitulla kuusiokoloavaimella ja irrota se.

A. Säiliön kansi

4. Ruuvaa sisäkansi irti kuusiokoloavaimella ja irrota se.
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A. Sisäkansi

5. Laajenna ICS AirCal-kastelulaitteen mukana toimitettu suppilo ja aseta se säiliön täyttöreikään.

Otometrics - ICS AirCal
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A. Suppilo

6. Täytä säiliö kaatamalla vettä suppiloon.
7. Seuraa vesitasoa tarkasti Täytä reunaan asti. ÄLÄ ylitäytä säiliötä.
8. Poista suppilo.
9. Pyyhi mahdollisesti yli vuotanut vesi pienistä syvennyksistä, joihin sisäkansi asetetaan.
10. Laita sisäkansi paikalleen.

Alustus
1. Kytke kastelulaite pistorasiaan ja käynnistä.
2. Sammuta ilmavirtaus.
3. Etsi alustuskatkaisin takapaneelista

.

4. Käynnistä painamalla alustuskatkaisinta ja pidä 5 sekuntia painettuna.
5. Sammuta vapauttamalla alustuskatkaisin ja odota 5 sekuntia.
6. Toista vaiheet 4 ja 5 käynnistäen 10 kertaa ja sammuttaen 10 kertaa.
7. Paina viileä-painiketta

. Laske lämpötila 12 °C:een.

8. Jos lämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan, kastelulaite on alustettu. Jatka vaiheeseen 10.
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9. Jos lämpötila ei saavuta 12 °C noin 3 minuutissa tai jos laite antaa hälytyksen ylilämmöstä, siirry toimenpiteeseen
Alustus taivutetulla letkulla ► 13.
10. Sammuta kastelulaite ja irrota pistoke pistorasiasta.
11. Irrota sisäkansi.
12. Tarkista, että vesisäiliö on täynnä. Jos ei, aseta suppilo säiliön täyttöreikään ja lisää vettä.
13. Poista suppilo ja laita sisäkansi paikalleen. Kiinnitä kiristämällä ruuvit.
14. Laita ulkokansi paikalleen ja kiinnitä kiristämällä ruuvit.
15. Kytke kastelulaite pistorasiaan ja käynnistä.

Huomautus • Oletusilmavirtaus kalorisessa kastelussa on 8 litraa minuutissa. Kuljetuksen aikana ilmavirtauksen
nuppi voi liikkua. Ilmavirtaus pitää ehkä asettaa uudelleen.

Alustus taivutetulla letkulla
1. Ota taivutetulla letkulla varustettu ruisku ja poista säiliöstä ruiskun täyttämiseen tarvittava vesimäärä.
2. Laita taivutetun letkun pää pumpun tuloreikään. Letku on kohden kastelulaitteen etupuolta.

3. Paina alustuskatkaisinta

ja ruiskuta samanaikaisesti vettä tuloreikään.

4. Vapauta alustuskatkaisin.
5. Käynnistä painamalla alustuskatkaisinta ja pidä 5 sekuntia painettuna.
6. Sammuta vapauttamalla alustuskatkaisin ja odota 5 sekuntia.
7. Toista vaiheet 5 ja 6 käynnistäen 10 kertaa ja sammuttaen 10 kertaa.

Otometrics - ICS AirCal
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8. Paina viileä-painiketta

. Laske lämpötila 12 °C:een.

9. Jos lämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan, kastelulaite on alustettu. Jatka vaiheeseen 11.
10. Jos lämpötila ei saavuta 12 °C noin 3 minuutissa, toista vaiheet 1 - 9.
11. Sammuta kastelulaite ja irrota pistoke pistorasiasta.
12. Tarkista, että vesisäiliö on täynnä. Jos ei, aseta suppilo säiliön täyttöreikään ja lisää vettä.
13. Poista suppilo ja laita sisäkansi paikalleen. Kiinnitä kiristämällä ruuvit.
14. Laita ulkokansi paikalleen ja kiinnitä kiristämällä ruuvit.
15. Kytke kastelulaite pistorasiaan ja käynnistä.

Tärkeää • Koska vesi voi jäätyä kuljetuksen aikana ICS AirCal-laitteen säiliö on tyhjennettävä ennen kuljetusta. Katso
tyhjennysohjeet kohdasta Vianmääritys ► 34.

3

ICS AirCal Etupaneeli
Tässä osassa kuvataan kaikki ICS AirCal-etupaneelin toimintaohjaimet.

3.1

ICS AirCal-laite päällä/pois päältä
Tämä on etupaneelin vasemmassa alakulmassa sijaitseva ICS AirCal-laitteen virtakatkaisin. Kun virta on kytketty, vihreä LEDvalo palaa ja digitaalinen näyttö on päällä. Käynnistettäessä ICS AirCal on toimintatilassa.
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3.2

Valmius-/toimintatila
Kun ICS AirCal käynnistetään, ilmavirtaus on oletuksena päällä. Ilmavirtauksen painikkeen

painaminen vaihtaa

ICS AirCal-laitteen valmiustilan ja toimintatilan välillä. Valmiustilassa (ilmavirtaus pois päältä), kastelulaite on päällä mutta
ilmavirtaus, vesi- ja ilmapumppu, tuuletin, lämmitys ja jäähdytys ovat pois päältä . Valmiustila on suositeltava, kun ICS AirCal
kytketään ICS VNG/ENG ja jalkakatkaisinta käytetään Chartr-ohjelmiston muiden tutkimusten (esim. Dix Hallpike)
käynnistämiseen. Käännä ilmavirtaus pois päältä, kun laitetta ei käytetä.

3.3

Lämpötila

3.3.1

Suositeltu/oletuslämpötila
Oletuslämpötilat ovat viileälle 24 °C ja lämpimälle 50 °C.

3.3.2

Uuden lämpötilan asettaminen

3.3.2.1

Tilapäinen säätö
Voit säätää lämpötilaa yhden potilaan käyttöön painamalla

-painikkeita. - laskee lämpötilaa, + nostaa

lämpötilaa. Kun painat painiketta lyhyesti, arvo muuttuu pienin askelin. Pidä painiketta painettuna, jos haluat muuttaa
arvoa nopeammin. Mahdollinen viileä lämpötila on 12–37 °C. Mahdollinen lämmin lämpötila on 37–50 °C. Lämpötiloja voi
säätää 1/10 asteen tarkkuudella. Lämpimän tai viileän lämpötilan tallennetun oletusarvon muuttamisesta katso
Tallennettujen oletusarvojen muuttaminen ► 16.

3.3.3

Viileän ja lämpimän lämpötilan välillä vaihtaminen
Lämpimän

tai viileän

lämpötilan painikkeiden avulla käyttäjä voi valita haluamansa stimuluksen. Jos

ICS AirCal kytketään ICS VNG/ENG -järjestelmään, kalorisen protokollan (esim. Vasen viileä) valitseminen asettaa
automaattisesti kastelulaitteen lämpötilan. Siten manuaalista valintaa ei tarvita. ICS AirCal-laitteen
oletuskäynnistyslämpötilan pitäisi kuitenkin vastata luettelosi ensimmäistä kalorista protokollaa (jos esim. aloitat Vasen
viileä -protokollalla, ICS AirCal-laitteen käynnistyslämpötilana pitäisi olla Viileä). Käynnistyslämpötila (viileä tai lämmin)
voidaan tallentaa. Oletuksena on viileä.. Katso osa Tallennettujen oletusarvojen muuttaminen ► 16.
Lämpötilan valinta näytetään näyttöpaneelissa. Jos ICS AirCal on toimintatilassa vain parhaillaan valittu lämpötila näytetään.
Digitaalinen näyttö näyttää todelliset ja asetetut lämpötilat. Kun lämpötila on valittu, näyttö vilkkuu, kunnes saavutetaan
+/- 0,4 astetta asetetusta tai oletuslämpötilasta. Aika lämpötilan saavuttamiseen on < 60 sekuntia. ICS AirCal on
valmiustilassa näytetään sekä lämmin että viileä asetettu lämpötila. Todellista lämpötilaa ei näytetä.

3.4

Keston ajastin

3.4.1

Suositellun/oletuskeston ajastin
Kalorisen kastelun oletuskesto on 60 sekuntia.

Otometrics - ICS AirCal
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3.4.2

Uuden kestoajan asettaminen
Säädä kestoaikaa painamalla

-painikkeita. - pienentää aikaa, + kasvattaa aikaa. Kun painat painiketta lyhyesti,

arvo muuttuu pienin askelin. Pidä painiketta painettuna, jos haluat muuttaa arvoa nopeammin. Mahdollinen aika on 1–99
sekuntia. Tallennetun oletuskestoajan muuttamisesta katso Tallennettujen oletusarvojen muuttaminen ► 16.
Kestoajan valinta näytetään näyttöpaneelissa. Jos ICS AirCal on toimintatilassa, digitaalinen näyttö näyttää asetetun ajan.
Kun kastelu on käynnistetty käyttämällä jalkakatkaisinta tai toimituspään aktivointiliipaisinta, ajastin laskee nollaan. Kun
ajastin saavuttaa arvon 0, äänimerkki ilmoittaa tutkimuksen tekijälle, että huuhtelu pitää lopettaa. Jos ICS AirCal on
valmiustilassa, vain asetettu aika näytetään.

3.5

Ilmavirtaus

3.5.1

Suositeltu/oletusilmavirtaus
Oletusilmavirtaus kalorisessa kastelussa on 8 litraa minuutissa.

3.5.2

Uuden ilmavirtausnopeuden asettaminen
Säädä virtausnopeutta kääntämällä ilmanvirtaus-painikkeen

oikealla puolella olevaa nuppia. Kasvata ilmavirtausta

kääntämällä nuppia vastapäivään ja pienennä sitä kääntämällä nuppia myötäpäivään. Ilmavirtaus voi olla 4–10 litraa
minuutissa. Ilmavirtaus asetetaan nupin asennon perusteella.
Virtausnopeuden valinta (vain todellinen) näytetään näyttöpaneelissa. Jos ICS AirCal on toimintatilassa, digitaalinäyttö
näyttää todellisen virtausnopeuden. Jos ICS AirCal valmiustilassa, näyttö on pois päältä.

3.6

Äänimerkin voimakkuus
Kun ajastin saavuttaa arvon 0, äänimerkki ilmoittaa tutkimuksen tekijälle, että huuhtelu pitää lopettaa. 2000 Hz:n
äänimerkki toistetaan.

3.6.1

Äänimerkin oletusasetus
Oletuksena äänimerkin taso on 2.

3.6.2

Uuden äänimerkin äänenvoimakkuuden asettaminen
Säädä äänimerkin äänenvoimakkuutta pitämällä äänimerkin

-painiketta painettuna, kunnes kuulet äänimerkin, jonka

haluat oletusarvoksi. Äänimerkin äänenvoimakkuudelle on 4 mahdollista tasoa. Äänimerkin tallennetun
oletusäänenvoimakkuuden muuttamisesta katso Tallennettujen oletusarvojen muuttaminen ► 16.

3.7

Tallennettujen oletusarvojen muuttaminen
Muuta kaikki asetukset haluamiksesi. Päätä, missä lämpötilassa ICS AirCal käynnistetään. Aseta kaikki oletusasetukset
(lämmin ja viileä lämpötila, käynnistyslämpötila, keston ajastin ja äänimerkin äänenvoimakkuus) painamalla joko lämpimän
tai viileän

16
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oletusasetukset on tallennettu. Muista, että ICS AirCal-laitteen oletuskäynnistyslämpötilan pitäisi vastata luettelosi
ensimmäisen kalorisen protokollan lämpötilaa (jos esimerkiksi aloitat Vasen viileä -protokollalla, AirCalin pitäisi oletuksena
käynnistyä Viileä-lämpötilassa).

3.8

Vesitason näyttö
Veden taso vesisäilössä näytetään. Symboli

osoittaa, että vesisäiliö on täynnä. Näytöllä näkyy sininen palkki. Symboli

osoittaa, että vesisäiliö on puolillaan. Näytöllä näkyy sininen palkki. Puolitäyden ja tyhjän välillä palkki muuttuu
sinisestä oranssiksi sen merkiksi, että vesisäiliö pitää täyttää uudelleen. Symboli

3.8.1

osoittaa, että säiliö on tyhjä.

Täyttötoimenpide
Tärkeää • ÄLÄ käytä tätä uudelleentäyttötoimenpidettä, jos: 1) ICS AirCal on juuri vastaanotettu kuivana. Se pitää
täyttää ja alustaa. 2) Jos veden taso näytöllä on laskenut nollaan, koska käyttäjä ei ole uudelleentäyttänyt sitä
oranssin palkin ollessa näytössä. 3) Jos ICS AirCal on kallistunut yli 20° vesipumpun ollessa käynnissä. Jos jokin näistä
kriteereistä täyttyy, katso ohjeet, kohdasta Käytön aloittaminen ► 5, Täyttö- ja alustustoimenpide ► 9.

Tärkeää • Käytä vain tislattua vettä. Vesijohtovedestä jää mineraalijämiä, jotka vahingoittavat ICS AirCal-laitetta.

1. Sammuta ICS AirCal ja irrota pistoke pistorasiasta.
2. Pyyhi mahdollinen pöly ICS AirCal-laitteen päältä ennen kuin avaat kotelon säiliön täyttämistä varten.
3. Aseta ICS AirCal kohden etupaneelia. Takasivun oikealla puolella on pieni kansi. Käytä (kastelulaitteen telineen mukana
toimitettua) kuusiokoloavainta ja ruuvaa kansi auki ja irrota se.
4. Ruuvaa sisäkansi irti kuusiokoloavaimella ja irrota se.
5. Laajenna ICS AirCal-laitteen mukana toimitettu suppilo.
6. Aseta suppilo säiliön täyttöreikään.
7. Täytä säiliö kaatamalla vettä suppiloon.
8. Seuraa vesitasoa tarkasti Täytä reunaan asti. ÄLÄ ylitäytä säiliötä.
9. Jos vettä on vuotanut pieniin syvennyksiin, joihin sisäkansi sijoitetaan. Pyyhi vesi ennen sisäkannen asettamista
paikalleen.
10. Aseta sisäkansi paikalleen ja kiristä ruuvit.
11. Aseta ulkokansi paikalleen ja kiristä ruuvit.
12. Kytke ICS AirCal pistorasiaan ja käynnistä ICS AirCal.

Tärkeää • Koska vesi voi jäätyä kuljetuksen aikana ICS AirCal-laitteen säiliö on tyhjennettävä ennen kuljetusta. Katso
ohjeet veden poistosta kohdasta Vianmääritys ► 34.

Otometrics - ICS AirCal
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4

ICS AirCal Toimituspää ja jalkakatkaisin

4.1

Toimituspää
Toimituspäätä voidaan pidellä tavalla, joka on mukava tutkimuksen tekijän kannalta. Virtausajan aktivointi saadaan aikaiseksi
toimituspäässä sijaitsevalla aktivointiliipaisimella. Otoskoopin valo voidaan kytkeä päälle ja pois päältä kahvan takana, linssin
alapuolella, sijaitsevalla painikkeella.

Huomautus • Käännä valo pois päältä, kun laitetta ei käytetä.

Huomautus • Tärkeää-symboli ilmoittaa, että sisempää tähystintä ei saa koskaan asettaa korvaan ilman, että ulompi
kertakäyttöinen tähystin on kiinnitetty siihen.

A. Sisempi tähystin
B. Virtausajan aktivointiliipaisin

18

C. Koko näkymän otoskooppilinssi
D. Valokatkaisin
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4.1.1

Tähystin
Varoitus • Älä koskaan aseta sisempää tähystintä suoraan potilaan korvaan.

Ulompi kertakäyttöinen tähystin pitää aina asettaa toimituspäähän ennen huuhtelun suorittamista potilaalla. Ulompi
tähystin on tarkoitettu kertakäyttöiseksi.

4.1.2

Linssi
Linssi voidaan puhdistaa puhdistusliinalla kuten optinen Otometrics-puhdistusliina (osanro 7590527). Jos linssiä käsitellään
väärin ja se vahingoittuu, on mahdollista ostaa uusi. Liu'uta vahingoittunut linssi ulos ja uusi linssi sen tilalle. Katso
lisävarusteluettelo kohdasta 9.1.

4.1.3

Valokatkaisin
Huuhtelun aikana valo pitäisi jättää päälle, jotta tärykalvo näkyy ja voidaan varmistaa, että ilmavirtaus ohjautuu oikein. Valo
on oletuksena päällä, kun ICS AirCal on toimintatilassa. Valo välähtää, kun kalorinen tutkimus/kastelulaite käynnistetään
painamalla jalkakatkaisinta tai toimituspään aktivointiliipaisinta, laitteiden käynnistymisen vahvistamiseksi. Jos ICS AirCallaitetta ei ole käytetty 10 minuuttiin, valo sammuu automaattisesti.

4.1.4

Aktivointilaukaisimen käyttö
Jos ilmavirtaus on päällä ja lämpötila on +/- 0,4 asetetusta arvosta, kahvan aktivointiliipaisimen painaminen käynnistää
ajastimen, jolloin myös toimituspään valo välähtää (ajastimen käynnistys ja valon välähdys edellyttää asetetun lämpötilan
saavuttamista).
Jos ICS AirCal on kytketty ICS VNG/ENG -järjestelmään:
VNG:ssa ensimmäinen painallus käynnistää myös piirturin ja seuraavat painallukset käynnistävät videon tallennuksen tai
keskittävät piirturin ohjelmiston määrityksistä riippuen.
ENG:ssa ensimmäinen painallus myös käynnistää piirturin ja seuraavat painallukset keskittävät piirturin.
Jos tietokone on päällä, mutta Otometrics VNG/ENG -ohjelmisto ei ole käynnissä, virtausaika voidaan aktivoida pitämällä
virtausajan aktivointiliipaisinta painettuna 5 sekuntia. Virtausajan aktivointiliipaisimen toiminnot toimivat rinnakkain
toimituspään jalkakatkaisimen kanssa.
Kahvan aktivointiliipaisimen painaminen useita kertoja EI pysäytä tai käynnistä uudelleen ajastinta.
Jos ilmavirtaus on pois päältä, kahvan aktivointiliipaisimen painaminen EI käynnistä ajastinta.

4.2

Jalkakatkaisin

4.2.1

Käyttö
Jalkakatkaisinta käytetään virtausajastimen aktivointiin.
Jos ICS VNG/ENG -järjestelmä on yhdistetty ja kalorinen tutkimus valittu ohjelmistosta, jalkakatkaisimen ensimmäinen
painallus käynnistää kestoajastimen ja piirturin ohjelmistossa; myöhemmät painallukset keskittävät piirturin (ENG/VNG) tai
käynnistävät videon tallennuksen (vain VNG).
Jos tietokone on päällä, mutta Otometrics VNG/ENG -ohjelmistoa ei ole käynnistetty, virtausaika voidaan aktivoida
painamalla jalkakatkaisinta 5 sekuntia. Jalkakatkaisimen toiminnot toimivat rinnakkain toimituspään virtausajan
aktivointiliipaisimen kanssa.

Otometrics - ICS AirCal
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Jalkakatkaisimen painaminen useita kertoja EI pysäytä tai käynnistä uudelleen ajastinta.
Jos ICS AirCal on valmiustilassa, jalkakatkaisimen painaminen EI käynnistä ajastinta. Valmiustilassa jalkakatkaisin voi
käynnistää minkä tahansa tutkimuksen ICS VNG/ENG -ohjelmistossa.

5

Kalorisen tutkimuksen suorittaminen

5.1

Tutkimuksen valmistelu
Käynnistä yksikkö painamalla virtakatkaisinta etupaneelin vasemmassa alakulmassa. Oletuslämpötila (viileä on tehdasasetus)
valitaan automaattisesti, minkä merkkinä vihreä LED-palo palaa ja digitaalinen näyttö on päällä. Todellinen lämpötila vilkkuu
kunnes asetuslämpötila saavutetaan. Asetetun lämpötilan saavuttaminen kestää noin 60 sekuntia, kun yksikkö
käynnistetään. Kun asetettu lämpötila (± 0,4 °C) saavutetaan, todellisen lämpötilan näyttö lakkaa vilkkumasta.
Käytä tavallista otoskooppia tai toimituspäätä, jonka ilmavirtaus on sammutettu ja tutki, onko korvakäytävässä korvavahaa ja
miten ilmavirtaus on parasta suunnata. Korvakäytävässä ei saa olla olennaisesti korvavahaa. Jos sitä on, se pitää poistaa
ennen stimulointia. Älä käytä vettä korvavahan poistamiseen, koska silloin korvakäytävään jäävän veden vuoksi lämpötilat
ovat haluttuja viileämpiä.
Varmista, että potilas on oikeassa asennossa: selällään pää käännettynä 30º.

5.2

Tutkimustoimenpide
Suorita kukin neljästä kastelusta seuraavasti:
1. Vahvista, että uusi tähystin on asetettu toimituspäähän.
2. Neuvo potilasta pitämään silmät auki (VNG) tai kiinni (ENG).
3. Sulje lasit VNG:n kanssa. Pyydä potilaita sulkemaan silmänsä ENG:n kanssa.
4. Aloita vasteen kerääminen ja käynnistä kastelu.
5. Aloita potilaalta kysely 20 - 30 sekunnin kastelun jälkeen.
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6. Kun kestoaika on saavutettu, ICS AirCal antaa äänimerkin. Poista toimituspää potilaan korvasta ja jatka kyselyä.
7. Heti huippuvasteen jälkeen, anna potilaan kiinnittää katse.
8. Kerää silmäliikkeitä, kunnes vaste laantuu.
9. Hävitä tähystin ja laita toimituspää huolellisesti telineeseen.
Jos ICS AirCal on kytketty ICS VNG/ENG -järjestelmään, myöhemmät virtausajan aktivointikatkaisimen painallukset
keskittävät piirturin VNG/ENG:llä tai käynnistävät videotallennuksen VNG:llä. (Jos jalkakatkaisin on asennettu, myös sillä
voidaan käynnistää ja keskittää piirturi ja käynnistää videotallennus.)

6

ICS AirCal Järjestelmän turvallisuus
Tämä opas sisältää tietoa, muistutuksia ja varoituksia, joita on noudatettava ICS AirCal-järjestelmän turvallisen toiminnan
varmistamiseksi. Kansallisia viranomaismääräyksiä ja sääntöjä on aina noudatettava.
Kun ICS AirCal-laitetta käytetään yhdessä testauslaitteen kanssa, varmista, että kaikkia testilaitteen käyttöoppaan tietoja,
muistutuksia ja varoituksia noudatetaan. Katso myös tutkimusmoduulien ja tutkimuslaitteiden turvallisuustiedot vastaavista
käyttöoppaista.

6.1

Käytetyt symbolit
Seuraa käyttöohjeita
IEC 60601-1
mukaan
Taulukko D.2 #10

Katso käyttöohjeesta
Osoittaa, että käyttäjän pitää tutustua käyttöohjeisiin.
ISO 15223-1
Symboli 5.4.3 ja
IEC 60601-1
mukaan
Taulukko D.1 #11

Huomio
ISO 15223-1

Osoittaa, että käyttäjän pitää katsoa käyttöohjeista tärkeät tiedot kuten varoitukset ja
varotoimet, joita eri syistä ei voi esittää itse lääkinnällisessä laitteessa.

Symboli 5.4.4 ja

Katso kohta ICS AirCal Toimituspää ja jalkakatkaisin ► 18.

IEC 60601-1
mukaan
Taulukko D.1 #10

Otometrics - ICS AirCal
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Tyypin BF potilasosa

IEC 60601-

Täyttää standardien IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 ja EN 60601-1:2006+A1:2013 tyypin BF
vaatimukset.

1:2005+AMD1:2012
EN 606011:2006+A1:2013

CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä
Lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY ja RoHS-direktiivin (2011/65/EU) mukainen.
93/42/ETY

UL-luokituksen merkintä
LÄÄKINNÄLLINEN - Yleinen lääkinnällinen laite sähköiskun, tulipalon ja mekaanisten vaarojen osalta vain
seuraavan mukaisesti:
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-6:11(R16)
Sijaitsee etupaneelissa. Virtakatkaisin

Sijaitsee takapaneelissa. Jalkakatkaisimen portti
Sijaitsee takapaneelissa. ICS VNG/ENG -järjestelmän portti

Sijaitsee takapaneelissa. Tietokoneportti (käytetään laiteohjelmiston päivityksiin ja kehittämiseen)

Sijaitsee takapaneelissa. Vesisäiliön alustuskatkaisin

ISO 15223-1

Älä käytä uudelleen.
Osoittaa lääkinnällisen laitteen, joka on tarkoitettu kertakäyttöiseksi tai käytettäväksi yhdellä potilaalla
yhden toimenpiteen aikana.

Symboli 5.4.2

(Liittyy erityisiin lisävarusteisiin)
Sähkö- ja elektroniikkaromusta (WEEE) annetun direktiivin 2012/19/EU mukainen laite.

EN 50419

Kaikki elektroniikka- ja sähkölaitteet, akut ja paristot on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun
ne poistetaan käytöstä. Nämä vaatimukset koskevat koko Euroopan unionia. Näitä tuotteita ei saa
hävittää lajittelemattoman kaatopaikkajätteen mukana.
Voit palauttaa laitteen ja lisälaitteet Natus Medical Denmark ApSille tai mille tahansa Natus
Medical Denmark ApS-jälleenmyyjälle. Voit myös ottaa yhteyden paikalliseen jäteyhtiöön, joka kertoo
lisää laitteiden hävittämisestä.
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6.2

Varoitukset
Natus Medical Denmark ApS ICS -tuotteita ei ole suunniteltu käytettäväksi minkään sellaisen laitteen kanssa, jota Natus
Medical Denmark ApS ei ole hyväksynyt. Hyväksymättömät osat voisivat yhdessä aiheuttaa sähkövuodon lisääntymisen.
Kaikki ICS AirCal -järjestelmän osat sopivat käytettäviksi potilasympäristössä.
1. Turvallisuuden nimissä ja takuun säilyttämiseksi ICS AirCal-laitetta saa huoltaa vain valtuutettu huoltohenkilökunta. Luo
vikatilanteessa yksityiskohtainen kuvaus viasta/vioista ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Älä käytä viallista laitetta.
2. Pidettävä poissa nesteiden lähettyviltä. Älä päästä kosteutta laitteen sisälle. Kosteus laitteen sisällä voi vahingoittaa
instrumenttia tai aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle tai potilaalle.
3. Sähköiskuriskin välttämiseksi tämä laite tulee kytkeä ainoastaan suojamaadoitettuun verkkovirtaan.
4. Älä käytä laitetta syttyvien aineiden (kaasujen) läheisyydessä tai happirikkaassa ympäristössä.
5. Mitään osia ei saa syödä, polttaa tai käyttää millään tavalla muihin kuin tämän oppaan kohdassa Käyttötarkoitus
kerrottuihin tarkoituksiin.
6. Laite voidaan hävittää normaalina elektroniikkaromuna paikallisten määräysten mukaan.
7. Turvallisuussyistä ja EMC-vaikutusten vuoksi laitteen liittimiin kiinnitettävien osien tulee olla tyypiltään identtisiä
järjestelmän mukana toimitettujen lisäosien kanssa.
8. Älä koskaan laita antopään tähystintä potilaan korvaan kiinnittämättä ensin ulompaa kertakäyttöistä tähystintä. Tähystin
pitää asettaa varovasti potilaan korvaan. Vältä käyttämästä liiallista voimaa tai työntämästä tähystintä liian syvälle, koska
se voisi vahingoittaa korvaa.
9. ICS AirCal on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilevän radiotaajuuden häiriöitä
valvotaan. Asiakas tai laitteen ICS AirCal käyttäjä voi auttaa ehkäisemään sähkömagneettisia häiriöitä ylläpitämällä
minimietäisyyttä kannettavien/liikuteltavien radiotaajuuslaitteiden (lähettimet) ja laitteen välillä.
10. Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos ilmenee ihon ärsytystä tai epämukavuuden tuntua.
11. Vesisäiliön saa täyttää tai uudelleen täyttää vain tislatulla vedellä. Vesijohtovedestä jää mineraalijämiä, jotka
vahingoittavat ICS AirCal-laitetta.
12. Oletusasetuksia suositellaan, jotta toimitetaan stimulus, joka tuottaa vesikastelua vastaavan vasteen. Pitkitetty yli 60
sekunnin kesto tai vaihtoehtoiset lämpötila-asetukset voivat olla potilaalle epämukavia.
13. Analogisiin ja digitaalisiin liittymiin kytkettävien lisävarusteiden pitää olla vastaavien IEC-standardien (IEC 950
tietojenkäsittelylaitteille ja IEC 60601-1 lääkinnällisille laitteille.) mukaisia. Lisäksi kaikkien kokoonpanojen pitää täyttää
järjestelmästandardin IEC 60601-1-1 vaatimukset. Jokainen, joka kytkee lisälaitteen signaalitulo- tai signaalilähtöosaan,
kokoaa lääkinnällisen laitteen ja on siten vastuussa siitä, että järjestelmä täyttää järjestelmästandardin IEC 60601-1-1
vaatimukset. Jos olet epävarma, kysy teknisen huollon osastolta tai paikalliselta edustajalta.
14. ICS AirCal -kastelulaite pitää asentaa ja ottaa käyttöön tässä käyttöoppaassa annettujen EMC-tietojen mukaisesti.
Kannettavat/liikuteltavat radiotaajuuslaitteet voivat vaikuttaa lääkinnällisiin sähkölaitteisiin. Muut laitteet, joihin liittyy
CISPR-säteilyvaatimuksia, voivat häiritä ICS AirCal-kastelulaitteen toimintaa.
15. Muiden kuin tämän oppaan lisävarusteluettelossa mainittujen lisävarusteiden tai kaapeleiden käyttö voi aiheuttaa
emissioiden lisääntymisen tai ICS AirCal-kastelulaitteen sietokyvyn heikentymisen.
16. Ei ole suositeltavaa pinota laitetta muiden laitteiden kanssa (lukuun ottamatta laitetta ICS Chartr 200 VNG/ENG, kuten
kuvataan kohdassa 2.1 Huoneasetukset ► 5) tai sijoittaa sitä huonosti tuuletettuun tilaan, koska se voisi vaikuttaa
laitteen suorituskykyyn. Jos se pinotaan toisen laitteen kanssa tai sijoitetaan toisen laitteen viereen, pitää varmistaa,
että laitteen toiminta ei kärsi.
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6.3

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

6.3.1

Valmistajan vastuu
Valmistaja on vastuussa laitteen käyttöturvallisuudesta, luotettavuudesta ja toimivuudesta vain, jos:
•

Kaikki laitteen kokoamiset, laajennukset, uudelleensäädöt, muutokset tai korjaukset on tehnyt laitteen valmistaja tai
valmistajan valtuuttama henkilö.

•

sähköasennus, jonka osaksi laite on kytketty, täyttää EN/IEC-vaatimukset.

•

laitetta käytetään käyttöohjeiden mukaan.

Valmistaja varaa oikeuden irtisanoutua kaikesta vastuusta koskien muiden osapuolten huoltamien tai korjaamien laitteiden
käyttöturvallisuutta, luotettavuutta ja toimivuutta.

7

Huolto, puhdistus ja ylläpito
Varoitus • Älä koskaan pura laitetta ICS AirCal. Ota yhteys laitteen toimittajaan. Vain valtuutetut henkilöt saavat
tarkastaa ja huoltaa ICS AirCaln sisäisiä osia.

7.1

Huolto
Turvallisuussyistä ja jotta takuu pysyy voimassa, lääkinnällisen sähkölaitteen huolto ja korjaus on annettava ainoastaan
laitteen valmistajan tai valtuutetun korjaamon huoltohenkilökunnan tehtäväksi. Jos laitteeseen ilmaantuu vika, laadi
yksityiskohtainen kuvaus viasta/vioista ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Älä käytä viallista laitetta.

7.2

Puhdistus
Pidä instrumentti puhtaana ja mahdollisimman pölyttömänä. Puhdista kotelon ulkopuoli tai toimituspää pehmeällä, hieman
kostutetulla liinalla, jossa on hiukan mietoa pesuainetta.
Pidettävä poissa nesteiden lähettyviltä. Älä päästä kosteutta laitteen sisälle. Kosteus laitteen sisällä voi vahingoittaa
instrumenttia tai aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle tai potilaalle.

Linssi toimituspäässä
Linssi voidaan puhdistaa puhdistusliinalla kuten optinen Otometrics-puhdistusliina (osanro 7590527).
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Tähystin (ulkoinen)
Tähystin on kertakäyttöinen. Sen puhdistamista ei suositella. Lisätähystimiä (osanro 8-62-44100 - 25 kpl) on saatavilla Natus
Medical Denmark ApSiltä tai paikalliselta edustajalta.

Hävittäminen
Tähystimen (ulkoinen) hävittämiseksi ei ole erityisiä vaatimuksia, joten se voidaan hävittää paikallisten säännösten
mukaisesti.

7.3

Huolto
Kalibrointi
Tätä järjestelmää ei tarvitse kalibroida. Kansallisia viranomaismääräyksiä ja sääntöjä on aina noudatettava. Jos järjestelmä ei
kuitenkaan toimi odotetulla tavalla, se pitää ehkä kalibroida uudelleen.

8

Muut viitteet
Katso lisätietoja viiteoppaasta CD-levyllä, osanro 8-49-91500.

9

Tekniset tiedot
ICS AirCal on tyyppiä 1079, Natus Medical Denmark ApS.

Käyttöympäristö
Lämpötila

+15°C – +35°C (59°F - +95°F)
Käyttö alle -20°C:n (-4°F) tai yli +60° C:n (140°F) lämpötilassa voi aiheuttaa
pysyviä vaurioita.

Suht. ilmankosteus

< 90 %, 35 °C kondensoitumaton

Ilmanpaine

600 hPa - 1060 hPa

Varastointi ja käsittely
Lämpötila

-25°C – +60°C (-13°F – +140°F)

Suht. ilmankosteus

< 90 %, 35 °C kondensoitumaton

Ilmanpaine

500 hPa - 1060 hPa

Säiliö

Jos ICS AirCal tullaan varastoimaan pidemmäksi aikaa käyttämättä tai
kuljettamaan, säiliön pitää olla tyhjä.

Otometrics - ICS AirCal

25

9 Tekniset tiedot

Standardit
Turvallisuus

Luokka I, Tyyppi BF, IPX0.
Noudattaa standardia:
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 No. 60601-1-6:11(R16)

Sähkömagneettinen yhteensopivuus
(EMC)

IEC 60601-1-2

Teho
Stimuluksen lämpötila-alue

12–50 °C

Viileä stimulus

12–37 °C (suositeltu asetus: 24 °C)

Lämmin stimulus

37–50 °C (suositeltu asetus: 50 °C)

Lämpötilalukema

Digitaalinen

Aika lämpötilaan

< 60 sekuntia

Lämpötilatarkkuus

+/- 0,4 °C

Aika-alue

+/- 0,4 °C 1–99 sekuntia (suositeltu asetus: 60 sekuntia)

Virtausnopeusalue

4–10 litraa minuutissa (suositeltu asetus: 8 litraa minuutissa)

Virtausnopeustarkkuus

+/- 0,4 litraa minuutissa

Mitat
Leveys

34,3 cm (13,5 tuumaa)

Syvyys

30,5 cm (12 tuumaa)

Pituus

10,2 cm (4 tuumaa)

Paino
Tyhjän säiliön kanssa

7,9 kg (17,5 lbs)

Täyden säiliön kanssa

8,2 kg (18 lbs)

Virtalähde

26

Syöttöjännite

100–240 VAC 50/60 Hz

Virrankulutus

< 192 VA

Sulake

T 1,6 H 250 V
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Potilasosa
ICS AirCal -järjestelmän potilasosa on kastelulaitepää.

Oleellinen suorituskyky
ICS AirCal-laitteella ei ole oleellista suorituskykyä.

9.1
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Lisävarusteet ja kaapelit
Kohde

Osanumero

Tähystin (25 kpl)

8-62-44100

Linssi (1 kpl)

8-35-33300

Ruiskusarja (sisältää suppilon)

8-62-46300

Suppilo

1-12-66100

Toimituspään teline

8-62-46200

Opas-CD

8-49-91500

7-nastainen mini-DIN-kaapeli (Chartr 200, Hortmann
Vestlab)

8-71-90400

9-nastainen-subminiature-sovitin 7-nastaiseen mini-DINliitäntään (Chartr XP)

8-71-90300

Jalkakatkaisin

8-35-39700

Virtajohto, IEC, sairaalaluokka

7630024

Virtajohto, tavallinen, EU

8-71-240

Virtajohto, UK

8-71-80200

Huomautuksia sähkömagneettisesta
yhteensopivuudesta (EMC)
•

ICS AirCal on osa sähköistä lääkintälaitejärjestelmää, joten sitä koskevat erityiset turvamääräykset. Tästä syystä tässä
asiakirjassa annettuja asennus- ja käyttöohjeita on noudatettava huolellisesti.

•

Kannettavat korkeataajuusviestintälaitteet, kuten matkapuhelimet, saattavat häiritä ICS AirCal toimintaa.

IEC 60601-1-2:2014 ja EN 60601-1-2:2015
Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt kaikille laitteille ja järjestelmille
ICS AirCal on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen ICS AirCal käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään
asianmukaisessa ympäristössä.
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Häiriöpäästötestit

Yhteensopivuus

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

Radiotaajuuspäästöt

Ryhmä 1

ICS AirCal käyttää radiotaajuusenergiaa vain sisäiseen toimintaansa. Siksi sen radiotaajuiset

CISPR11

häiriöpäästöt ovat hyvin alhaisia eikä niiden pitäisi aiheuttaa häiriöitä niiden lähettyvillä oleville
elektronisille laitteille.

Radiotaajuuspäästöt

Luokka A

CISPR11
Harmoniset päästöt IEC

ICS AirCal sopii käyttöön sairaala- ja klinikkaympäristöissä.
Huomautus: Tämän laitteen säteilyominaisuudet tekevät siitä sopivan käytettäväksi

Vaatimustenmukainen

61000-3-2

teollisuusalueilla ja sairaaloissa (CISPR 11 luokka A). Jos sitä käytetään asuinympäristössä (johon
yleensä vaaditaan CISPR 11 luokka B -vaatimustenmukaisuutta), tämä laite ei ehkä tarjoa riittävää
suojaa radiotaajuisille tietoliikennepalveluille. Käyttäjän pitää ehkä parantaa tilannetta esimerkiksi

Jännitteen vaihtelut/välkyntä Vaatimustenmukainen

sijoittamalla tai suuntaamalla laitteen uudelleen.

IEC 61000-3-3

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto kaikille laitteille ja järjestelmille
ICS AirCal on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen ICS AirCal käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään
asianmukaisessa ympäristössä.
Immuniteettitesti

IEC 60601

Vastaavuustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

testitaso
Sähköstaattinen purkaus

+/- 8 kV liitin

+/- 8 kV liitin

Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamista

(ESD)

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

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

laattaa. Jos lattioissa käytetään synteettisiä materiaaleja,

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV, +/- 15 kV ilma

+/- 8 kV, +/- 15 kV ilma

ilman suhteellisen kosteuden tulee olla vähintään 30 %.

Nopeat transienttipurskeet

+/- 2 kV virtalähteen johdoille

+/- 2 kV virtalähteen johdoille

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV otto-/antojohdoille

+/- 1 kV otto-/antojohdoille

tai sairaalaympäristön virtaa.

Ylijännite

+/- 1 kV johdo(i)sta

+/- 1 kV johdo(i)sta

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen

IEC 61000-4-5

johtoon/johtoihin

johtoon/johtoihin

tai sairaalaympäristön virtaa.

+/- 2 kV johdo(i)sta

+/- 2 kV johdo(i)sta

maadoitukseen

maadoitukseen

+/- 2 kV I/O-johto/johdot

+/- 2 kV I/O-johto/johdot

maadoitukseen

maadoitukseen

Jännitekuopat, lyhyet

0 % U T; 0,5 kierrosta

0 % U T; 0,5 kierrosta

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen

katkokset ja jännitteen

0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ja

0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ja

tai sairaalaympäristön virtaa. Jos ICS AirCal käytön on

vaihtelut ottojohdoilla

315° kulmassa

315° kulmassa

oltava jatkuvaa myös verkkovirran katkojen aikana,

IEC 61000-4-11

0 % U T; 1 kierros

0 % U T; 1 kierros

suositellaan, että ICS AirCal saa virtansa

ja

ja

keskeytymättömästä virtalähteestä tai akusta.

70 % U T; 25/30 kierrosta

70 % U T; 25/30 kierrosta

Yksivaiheinen: 0° kulmassa

Yksivaiheinen: 0° kulmassa

0 % U T; 250/300 kierrosta

0 % U T; 250/300 kierrosta

Jännitekatkokset
ottojohdoilla
IEC 61000-4-11
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Verkkotaajuus

30 A/m

(50/60 Hz) magneettikenttä

Ei vastaavia portteja, joihin tämä

Magneettikenttien on oltava tasolla, joka on ominaista

voisi vaikuttaa

tyypilliselle sijainnille tyypillisessä kaupallisessa tai

IEC 61000-4-8

sairaalaympäristössä.

U T on AC-verkkojännite ennen testitason käyttöä.

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto – laitteille ja järjestelmille ammattimaisen terveydenhuollon käyttöympäristössä
ICS AirCal on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen ICS AirCal käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään
asianmukaisessa ympäristössä.
Immuniteettitesti

IEC 60601

Vastaavuustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

testitaso
Johtuva radiotaajuus

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz - 80 MHz

150 kHz - 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM-taajuusalueet

ISM-taajuusalueet

Säteilevä radiotaajuus

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz - 2,7 GHz

80 MHz - 2,7 GHz

Läheisyyskentät radiotaajuisesta langattomasta

27 V/m

27 V/m

Erotusetäisyyden ICS AirCal:n elektronisten

viestinnästä

386 MHz

386 MHz

osien ja langattoman radiotaajuuslaitteen

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

välillä on oltava vähintään 30 cm (11,8
tuumaa).

Huomautus 1: Taajuuksilla 80 MHz - 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä.
Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten
aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.
a. Kiinteiden lähettimien, kuten radion, matkapuhelinten, langattomien puhelinten ja maaradioliikenteen radioverkkojen, amatööriradioiden, AM- ja FMradiolähetysten ja TV-lähetysten tukiasemien kentänvoimakkuuksia ei voida teoreettisesti ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden radiotaajuuslähettimien
sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, asennuspaikalla tulisi tehdä sähkömagneettinen mittaus. Jos tiloissa, joissa ICS AirCal-laitetta käytetään,
mitatut kenttävoimakkuudet ylittävät yllä annetut radiotaajuuden suositusrajat, ICS AirCal-laitetta on tarkkailtava normaalin käytön varmistamiseksi. Jos
epänormaalia toimintaa havaitaan, lisätoimenpiteet kuten ICS AirCal-laitteen uudelleen suuntaus tai sijoittaminen toiseen paikkaan saattavat olla tarpeen.
b. Kun taajuusalue on yli 150 kHz - 80 MHz, kentänvoimakkuuksien tulee olla alle 3 V/m.
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Suositusetäisyydet kannettavien/liikuteltavien radiotaajuuslaitteiden ja ICS AirCal-laitteen välillä
ICS AirCal on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilevän radiotaajuuden häiriöitä valvotaan. Asiakas tai ICS AirCal-laitteen
käyttäjä voi auttaa ehkäisemään sähkömagneettisia häiriöitä ylläpitämällä minimietäisyyttä kannettavien/liikuteltavien radiotaajuuslaitteiden (lähettimet) ja
laitteen ICS AirCal välillä yllämainitulla tavalla viestintälaitteiden maksimilähtötehon mukaisesti.
Lähettimen maksiminimellisottoteho

Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan,

W

m
150 kHz - 80 MHz

80–800 MHz

800 MHz – 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

Muiden kuin yllä esitetyille maksimivirroille mitoitettujen lähettimien suositusetäisyys metreinä (m) voidaan arvioida käyttäen lähettimen taajuudelle
sovellettavaa yhtälöä, jossa P on lähettimen maksiminimellisulostulovirta watteina (W) lähettimen valmistajan ilmoituksen mukaan.

Huomautus 1: Taajuuksilla 80 MHz - 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä.
Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten
aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.

IEC 60601-1-2:2007 ja EN 60601-1-2:2007
Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt kaikille laitteille ja järjestelmille
ICS AirCal on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen ICS AirCal käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään
asianmukaisessa ympäristössä.
Häiriöpäästötestit

Yhteensopivuus

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

Radiotaajuuspäästöt

Ryhmä 1

ICS AirCal käyttää radiotaajuusenergiaa vain sisäiseen toimintaansa. Siksi sen radiotaajuiset

CISPR11

häiriöpäästöt ovat hyvin alhaisia eikä niiden pitäisi aiheuttaa häiriöitä niiden lähettyvillä oleville
elektronisille laitteille.

Radiotaajuuspäästöt

Luokka A

CISPR11
Harmoniset päästöt IEC

on kytketty julkiseen pienjänniteverkkoon, joista asuinrakennukset saavat sähkövirtansa.
Vaatimustenmukainen

61000-3-2

30

ICS AirCal sopii käytettäväksi kaikissa ympäristöissä mukaan lukien asuinrakennukset ja tilat, jotka

Huomautus: Tämän laitteen säteilyominaisuudet tekevät siitä sopivan käytettäväksi
teollisuusalueilla ja sairaaloissa (CISPR 11 luokka A). Jos sitä käytetään asuinympäristössä (johon
yleensä vaaditaan CISPR 11 luokka B -vaatimustenmukaisuutta), tämä laite ei ehkä tarjoa riittävää

Jännitteen vaihtelut/välkyntä Vaatimustenmukainen

suojaa radiotaajuisille tietoliikennepalveluille. Käyttäjän pitää ehkä parantaa tilannetta esimerkiksi

IEC 61000-3-3

sijoittamalla tai suuntaamalla laitteen uudelleen.
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Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto kaikille laitteille ja järjestelmille
ICS AirCal on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen ICS AirCal käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään
asianmukaisessa ympäristössä.
Immuniteettitesti

IEC 60601

Vastaavuustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

Sähköstaattinen purkaus (ESD) +/- 6 kV liitin

+/- 6 kV liitin

Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamista laattaa. Jos

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV ilma

lattioissa käytetään synteettisiä materiaaleja, ilman suhteellisen

testitaso

+/- 8 kV ilma

kosteuden tulee olla vähintään 30 %.
Nopeat transienttipurskeet

+/- 2 kV virtalähteen johdoille

+/- 2 kV virtalähteen johdoille

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen tai

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV otto-/antojohdoille

+/- 1 kV otto-/antojohdoille

sairaalaympäristön virtaa.

Ylijännite

+/- 1 kV johdo(i)sta

+/- 1 kV johdo(i)sta

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen tai

IEC 61000-4-5

johtoon/johtoihin

johtoon/johtoihin

sairaalaympäristön virtaa.

+/- 2 kV johdo(i)sta

+/- 2 kV johdo(i)sta

maadoitukseen

maadoitukseen

Jännitekuopat, lyhyet

<5 % U T (>95 % kuoppa U T) 0,5 <5 % U T (>95 % kuoppa U T) 0,5 Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen tai

katkokset ja jännitteen

kierrokselle

kierrokselle

sairaalaympäristön virtaa. Jos ICS AirCal käytön on oltava

vaihtelut ottojohdoilla

40 % UT (60 % kuoppa U T)

40 % UT (60 % kuoppa U T)

jatkuvaa myös verkkovirran katkojen aikana, suositellaan, että

IEC 61000-4-11

viidelle kierrokselle

viidelle kierrokselle

ICS AirCal saa virtansa keskeytymättömästä virtalähteestä tai

70 % U T (30 % kuoppa U T) 25

70 % U T (30 % kuoppa U T) 25

akusta.

kierrokselle

kierrokselle

<5 % U T (>95 % kuoppa U T)

<5 % U T (>95 % kuoppa U T)

viiden sekunnin ajan

viiden sekunnin ajan

3 A/m

3 A/m

Verkkotaajuus

Magneettikenttien on oltava tasolla, joka on ominaista

(50/60 Hz) magneettikenttä

tyypilliselle sijainnille tyypillisessä kaupallisessa tai

IEC 61000-4-8

sairaalaympäristössä.

U T on AC-verkkojännite ennen testitason käyttöä.

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto – laitteille ja järjestelmille, jotka EIVÄT OLE elämää ylläpitäviä
ICS AirCal on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen ICS AirCal käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään
asianmukaisessa ympäristössä.
Immuniteettitesti

IEC 60601

Vastaavuustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

testitaso
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Johtuva radiotaajuus

3 V rms

3 V rms

Kannettavia ja siirrettäviä

IEC 61000-4-6

150 kHz - 80 MHz

150 kHz - 80 MHz

radiotaajuusviestintävälineitä ei saa käyttää
lähempänä mitään laitteen ICS AirCal osaa kaapelit
mukaan lukien kuin suositusetäisyys, joka on
laskettu lähettimen taajuuteen sovellettavasta
yhtälöstä.
Suositusetäisyys:
d = 1,2
d = 1,2

80 MHz - 800 MHz

d = 2,3

80 MHz - 2,5 GHz,

Säteilevä radiotaajuus

3 V/m

3 V/m

jossa P on lähettimen maksimilähtöteho watteina

IEC 61000-4-3

80 MHz – 2,5 GHz

80 MHz – 2,5 GHz

(W) lähettimen valmistajan ilmoituksen mukaan, ja
d on suositeltu erotusetäisyys metreinä (m).
Kiinteiden radiotaajuuslähettimien
kenttävoimakkuudet sähkömagneettisen
asennustutkimuksen a mukaan eivät saa ylittää
kunkin taajuusalueen vaatimustasoa. b
Tällä symbolilla merkityn laitteen läheisyydessä voi
esiintyä häiriöitä:

Huomautus 1: Taajuuksilla 80 MHz - 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä.
Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten
aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.
a. ISM (teollinen, tieteellinen ja lääkinnällinen) -kaistat välillä 150 kHz - 80 MHz ovat 6,765 MHz - 6,795 MHz, 13,553 MHz - 13,567 MHz, 26,957 MHz - 27,283 MHz, ja
40,66 MHz - 40,70 MHz.
b. Vastaavuustasot ISM-taajuuskaistoilla välillä 150 kHz - 80 MHz ja taajuusalueella 80 MHz - 2,5 GHz on tarkoitettu vähentämään todennäköisyyttä, että
kannettavat/siirrettävät viestintävälineet voisivat aiheuttaa häiriöitä, jos niitä tuodaan potilasalueelle epähuomiossa. Tästä syystä lähettimien
suositusetäisyyden laskennassa näillä taajuusalueilla on käytetty lisäkerrointa 10/3.
c. Kiinteiden lähettimien, kuten radion, matkapuhelinten, langattomien puhelinten ja maaradioliikenteen radioverkkojen, amatööriradioiden, AM- ja FMradiolähetysten ja TV-lähetysten tukiasemien kentänvoimakkuuksia ei voida teoreettisesti ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden radiotaajuuslähettimien
sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, asennuspaikalla tulisi tehdä sähkömagneettinen mittaus. Jos tiloissa, joissa ICS AirCal-laitetta käytetään,
mitatut kenttävoimakkuudet ylittävät yllä annetut radiotaajuuden suositusrajat, ICS AirCal-laitetta on tarkkailtava normaalin käytön varmistamiseksi. Jos
epänormaalia toimintaa havaitaan, lisätoimenpiteet kuten ICS AirCal-laitteen uudelleen suuntaus tai sijoittaminen toiseen paikkaan saattavat olla tarpeen.
d. Kun taajuusalue on yli 150 kHz - 80 MHz, kentänvoimakkuuksien tulee olla alle 3 V/m.

Suositusetäisyydet kannettavien/liikuteltavien radiotaajuuslaitteiden ja ICS AirCal-laitteen välillä
ICS AirCal on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilevän radiotaajuuden häiriöitä valvotaan. Asiakas tai ICS AirCal-laitteen
käyttäjä voi auttaa ehkäisemään sähkömagneettisia häiriöitä ylläpitämällä minimietäisyyttä kannettavien/liikuteltavien radiotaajuuslaitteiden (lähettimet) ja
laitteen ICS AirCal välillä yllämainitulla tavalla viestintälaitteiden maksimilähtötehon mukaisesti.
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Lähettimen maksiminimellisottoteho

Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan,

W

m
150 kHz - 80 MHz

80–800 MHz

800 MHz – 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

Muiden kuin yllä esitetyille maksimivirroille mitoitettujen lähettimien suositusetäisyys metreinä (m) voidaan arvioida käyttäen lähettimen taajuudelle
sovellettavaa yhtälöä, jossa P on lähettimen maksiminimellisulostulovirta watteina (W) lähettimen valmistajan ilmoituksen mukaan.

Huomautus 1: Taajuuksilla 80 MHz - 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä.
Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten
aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.
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Vianmääritys
Ongelma
ICS AirCal Ylilämpenemisvaroitus on jatkuva
äänimerkki.
Syitä:
1. Vesisäiliössä on vähän/ei lainkaan vettä.
2. ICS AirCal on kallistunut vähintään 20°
pumpun ollessa toiminnassa. On vaarana,
että pumppu on ottanut ilmaa veden
sijasta.
3. ICS AirCal ei toimi oikein.

Vaihtoehto 1:
Katso vesitason näyttöä. Jos palkki on oranssi, ICS AirCal-laitteeseen
pitää lisätä vettä. Sammuta ICS AirCal. Noudata täyttö- ja
alustustoimenpidettä kohdassa Täyttö- ja alustustoimenpide ► 9.
Käynnistä laite ja varmista, että se toimii oikein.

Vaihtoehto 2:
Katso vesitason näyttöä. Jos palkki on sininen, vettä pitäisi olla
riittävästi, mutta asia pitää tarkistaa. Sammuta ICS AirCal. Noudata
täyttö- ja alustustoimenpidettä kohdassa Täyttö- ja alustustoimenpide
► 9.
Tarkista visuaalisesti, onko säiliössä vettä. Jos vettä on vähän tai ei
lainkaan, lisää vettä. Käynnistä laite ja varmista, että se toimii oikein.
Riippumatta siitä toimiiko yksikkö, ota yhtyettä Natus
Medical Denmark ApS-yhtiön tekniseen tukeen ja ilmoita, että
ICS AirCal ei toimi odotetusti.

Vedenpoistotoimenpide

Tärkeää • Laitetta kuljetettaessa pitää
1) tyhjentää vesi säiliöstä, jotta
vältetään mahdolliset jäätymisen
aiheuttamat vahingot, ja
2) kiinnittää ilmapumppu laitteen
mukana toimitetuilla kuljetusruuveilla.

1. Sammuta ICS AirCal ja irrota ICS AirCal-laitteen
pistoke pistorasiasta.
2. Pyyhi mahdollinen pöly ICS AirCal-laitteen päältä
ennen kuin avaat kotelon säiliön täyttämistä varten.
3. Aseta katselulaitteen etupaneeli itseäsi kohden.
Takasivun oikealla puolella on pieni kansi. Ruuvaa
kansi auki (telineen mukana toimitetulla)
kuusiokoloavaimella ja irrota se.
4. Ruuvaa sisäkansi irti kuusiokoloavaimella ja irrota se.
5. Poista vesi säiliöstä käyttämällä toimitettua
ruiskusarjaa.
6. Kytke ICS AirCal pistorasiaan ja käynnistä ICS AirCal.
7. Sammuta ilmavirtaus.
8. Etsi alustuskatkaisin takapaneelista alustaaksesi
pumpun.
9. Käynnistä painamalla alustuskatkaisinta ja pidä 5
sekuntia painettuna.
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Laiteohjelmistotoimenpiteet
Päivitä ICS AirCal-laiteohjelmisto paikantamalla AirCal-laiteohjelmiston päivitys-CD ja tietokone, johon ICS AirCal-laiteohjain
on asennettu. Asenna laiteohjain seuraamalla ohjeita kohdassa Laiteohjaimen asennus ► 36 ennen jatkamista.

12.1

Laiteohjelmiston päivittäminen
1. Sammuta ICS AirCal -järjestelmä.
2. Etsi takapaneelista laiteohjelmistotilan painike (johon pääsee käsiksi reiän A kautta) ja ICS AirCal -laitteen USB-portti
(B).

A. Laiteohjelmistopainikkeen
tavoittaminen

B.

USB-portti

3. Liitä USB-kaapeli ICS AirCal -laitteen USB-porttiin ja tietokoneen USB-porttiin.
4. Käynnistä tietokone ja laita ICS AirCal -laiteohjelmiston päivitys-CD asemaan.
5. Paina laiteohjelmistotilan painiketta kuulakärkikynällä samalla, kun käynnistät ICS AirCal -laitteen. Paina 3 sekuntia
(näyttö on tyhjä).
6. Suorita päivitysohjelma kaksoisnapsauttamalla tiedostoa AirCalFirmwareUpdate.exe.
7. Napsauta Update AirCal Firmware.
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Huomautus • Jos päivitys ei onnistu, napsauta Kirjoita päivitysloki tekstitiedostoon. Lähetä tämä tiedosto Natus
Medical Denmark ApS-asiakastukeen.

12.2

Laiteohjaimen asennus
Tämä toimenpide asentaa laiteohjaimen tietokoneelle, jota käytetään ICS AirCal -laiteohjelmiston päivittämiseen.
1. Käynnistä tietokone
2. Laita ICS AirCal-laiteohjelmiston päivitys-CD asemaan.
3. Paikanna CD:llä, AirCal Driver -kansiossa tiedosto AirCalInstaller.exe.
4. Suorita asennusohjelma kaksoisnapsauttamalla tiedostoa.
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