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1 Beschrijving van het apparaat

1

Beschrijving van het apparaat
De ICS AirCal-irrigator is een praktische en nauwkeurige luchtcalorisator die wordt gebruikt om tijdens VNG/ENG-onderzoeken nystagmus op te wekken. Het systeem zorg voor thermische stimulatie met behulp van een nauwkeurig gecontroleerde luchtstroom. De luchttemperatuur is regelbaar van 12 °C tot 50 °C. In het systeem kunnen twee temperaturen
worden ingesteld: een voor de warme en een voor de koude calorische stimulatie. Een precieze temperatuurcontrole is
mogelijk dankzij het gebruik van een thermistor (temperatuurgevoelige weerstand) dichtbij het punt waar de luchtstroom
wordt afgegeven. Door de innovatieve vorm van de afgiftekop van de otoscoop kan het stimulatiepunt goed worden waargenomen. Daardoor kunnen betrouwbare en herhaalbare responsen tot stand worden gebracht.

1.1

Beoogd gebruik
Gebruikers: Uitsluitend te gebruiken door bevoegd medisch personeel met kennis van de medische en wetenschappelijke
feiten die ten grondslag liggen aan de procedure.
Gebruik: Een luchtcalorisator is een apparaat dat in de gehoorgang een luchtstroom afgeeft met een gecontroleerde
stroomsnelheid en temperatuur. Het apparaat is bedoeld om de werking van het evenwichtsorgaan en hiermee het evenwichtsstelsel van een patiënt te testen. De vestibulaire stimulatie van de halfcirkelvormige kanalen leidt tot onwillekeurige oogbewegingen die door een nystagmograaf worden gemeten en geregistreerd.

1.1.1

Typografische conventies
Het gebruik van Waarschuwing, Let op en Opmerking
Om uw aandacht te vestigen op informatie over een veilig en correct gebruik van het apparaat en/of de software, worden
in de handleiding de volgende veiligheidsaanbevelingen gebruikt:

Waarschuwing • Geeft aan dat er risico bestaat op ernstig of dodelijk letsel bij de gebruiker of de patiënt.

Let op • Geeft aan dat er risico bestaat van letsel bij de gebruiker of patiënt, of van schade aan gegevens of het apparaat.

Opmerking • Geeft aan dat speciale aandacht vereist is.
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Aan de slag

2.1

Kamerinrichting

A.
B.
C.
D.
E.

Gootsteen
VNG/ENG-apparaat
Werkblad
Kasten boven werkblad
Kruk van de onderzoeker
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F.
G.
H.
I.

Lichtbalk
Voetbank
Onderzoekstafel
Telefoon
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2 Aan de slag

De ICS AirCal is ontwikkeld om op elke praktische hoogte te worden gebruikt (op een tafel, wagentje). De ICS AirCal kan op
de Chartr 200 VNG/ENG-hardware worden geplaatst. De ICS AirCal kan het beste bovenop deze apparatuur worden
geplaatst om zo nodig water te kunnen bijvullen. Zorg ervoor dat de afgiftekop tot bij het oor van de patiënt kan reiken.
Neem zelf zo plaats dat u tijdens de irrigatie het trommelvlies ziet.

Opmerking • De ICS AirCal kan worden besteld met 2 verschillende kabellengtes: 3 meter/10 feet (standaard) en 4
meter/13 feet (extra lang). De kabellengte moet vóór de aankoop worden gekozen.

2.2

Installatie en configuratie

2.2.1

Transportschroeven verwijderen
Om schade tijdens de verzending te voorkomen, is de behuizing van de luchtpomp met transportschroeven vastgemaakt.
Deze schroeven moeten worden verwijderd zodat de behuizing kan bewegen en daarmee het lawaai van de luchtpomp
wordt beperkt. Het is belangrijk de transportschroeven te bewaren zodat de behuizing kan worden vastgezet als het apparaat moet worden verzonden.
1. Verwijder transportschroeven (A) en (B).
2. Berg ze samen op met de spuitkit, trechter en inbussleutel.

2.2.2

Houder van afgiftekop installeren
Let op • Installeer eerst de houder alvorens het waterreservoir te vullen. Bij de installatie moet de ICS AirCal meer dan
20° gekanteld zijn. Als het waterreservoir water bevat, kan er bij het kantelen lucht in het apparaat komen. Er bestaat
daarbij een kleine kans op schade aan het systeem, maar door het systeem leeg te pompen kan het weer normaal werken en niet oververhit raken.
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Bepaal vooraf hoe de houder van de afgiftekop moet worden gemonteerd:
•

De houder kan links of rechts van de eenheid worden gemonteerd.

•

Het is raadzaam om de houder in horizontale positie (A) te monteren bij eenheden die niet bij de tafelrand zijn
geplaatst.
Het wordt aanbevolen om de houder in een hoek (B) te monteren bij eenheden die tegen de tafelrand zijn geplaatst.

1. In de verpakking die bij de houder wordt meegeleverd, vindt u 3 schroeven en een inbussleutel.
2. Leg de ICS AirCal op een zijkant. Zorg dat de zijkant waarop de houder moet worden bevestigd naar het plafond wijst
en de onderzijde naar u gericht is.
3. Zoek de bevestigingsgaten voor de beugel.

4. Bevestig de beugel aan de eenheid door de schroeven met de inbussleutel vast te draaien.
5. Houd de houder zo dat het uiteinde waarin de onderkant van de afgiftekop past naar de voorzijde van de eenheid is
gericht. Schuif de houder horizontaal over de beugel.

6. Kantel de beugel maximaal naar voren bij eenheden die tegen de tafelrand zijn geplaatst.
7. De montageopening op de beugel moet op één lijn zijn met de montageopening in de houder. Bevestig de houder op
de beugel door de schroeven met de inbussleutel vast te draaien.
8. Berg de inbussleutel met de spuitkit op. U hebt dit nodig om het waterreservoir te vullen.

Otometrics - ICS AirCal
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2.2.3

Inzicht in het ICS AirCal-achterpaneel

Opmerking • Via de USB-poort

2.2.3.1

kan de firmware worden bijgewerkt. Zie Firmwareprocedures ► 37.

Voetschakelaar aansluiten
De voetschakelaar is standaard bij de ICS AirCal. Sluit de voetschakelaar achter op de irrigator

aan. Indien de

ICS AirCal op een ICS VNG/ENG-systeem is aangesloten en u de voetschakelaar wilt gebruiken om een andere dan de calorische test uit te voeren, moet de irrigator ingeschakeld zijn om de voetschakelaar te kunnen gebruiken.

2.2.3.2

Op een ICS VNG/ENG-systeem aansluiten
De ICS AirCal kan op een ICS VNG/ENG-systeem worden aangesloten. Sluit de irrigatorkabel achter op de irrigator
aan en op het ICS VNG/ENG-systeem.
Het op elkaar aansluiten van de twee apparaten levert extra functies op. Zie Werking activeringspal ► 20 voor meer informatie.

2.2.3.3

Voedingskabel aansluiten
De ICS AirCal moet op een stroomvoorziening worden aangesloten door de voedingskabel op de ICS AirCal-irrigator aan te
sluiten en de stekker in het stopcontact te steken.
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A. Connector voor voedingskabel

Waarschuwing • Om het risico op een elektrische schok te vermijden, mag deze apparatuur enkel op een geaarde netvoeding worden aangesloten.

2.2.3.4

Voedingskabel loskoppelen
Het apparaat en alle aangesloten apparaten met eigen voeding moeten uitgeschakeld zijn voordat u aansluitingen tot stand
brengt. Om het apparaat van de netstroom los te koppelen haalt u de stekker uit het stopcontact. Plaats de eenheid

niet zo dat het lastig is om de stekker uit het stopcontact te halen.

2.2.3.5

Procedure voor vullen en leegpompen
De ICS AirCal koelt de lucht met water. Het waterreservoir moet gevuld zijn voordat het apparaat wordt gebruikt.

Waarschuwing • U kunt elektrische schokken voorkomen door de ICS AirCal-irrigator uit te schakelen en de stekker uit
het stopcontact te halen als het waterreservoir wordt gevuld of bijgevuld.

Let op • Gebruik deze procedure indien: 1) de ICS AirCal juist na verzending werd ontvangen en droog is. Het apparaat
moet worden gevuld en leeggepompt, 2) het waterpeil op het display tot nul is gezakt omdat de gebruiker het reservoir nooit heeft bijgevuld toen de oranje balk zichtbaar was, 3) de ICS AirCal meer dan 20° werd gekanteld terwijl de
waterpomp aanstond. Als aan geen van deze criteria werd voldaan en het waterpeildisplay een oranje balk toont die
erop wijst dat het reservoir moet worden bijgevuld, volg dan de instructies in Bijvulprocedure: ► 17

Let op • Gebruik uitsluitend gedistilleerd water. Gewoon leidingwater veroorzaakt mineraalafzetting en kan de
ICS AirCal beschadigen.

Vullen
1. Schakel de ICS AirCal-irrigator uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Otometrics - ICS AirCal
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2. Veeg eventueel stof op de behuizing af.
3. Gezien vanaf het voorpaneel bevindt het kleine deksel zich rechtsachter. Schroef het reservoirdeksel met de inbussleutel (meegeleverd bij de houder) los en verwijder het.

A. Reservoirdeksel

4. Schroef het binnendeksel met de inbussleutel los en verwijder het.

10
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A. Binnendeksel

5. Ontvouw de trechter die bij de ICS AirCal-irrigator is meegeleverd en plaats hem in de bijvulopening van het reservoir.
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A. Trechter

6. Giet water in de trechter om het reservoir te vullen.
7. Houd het waterpeil nauwgezet in het oog. Vul tot onderaan het lipje. Doe het reservoir NIET te vol.
8. Verwijder de trechter.
9. Veeg overtollig water, dat eventueel gemorst is in de kleine gleuven waarin het binnendeksel wordt geplaatst, weg.
10. Plaats het binnendeksel terug.

Leegpompen
1. Steek de stekker in het stopcontact en schakel de irrigator in.
2. Schakel de luchtstroom uit.
3. Zoek de schakelaar voor leegpompen op het achterpaneel

.

4. Druk op de schakelaar en houd deze 5 seconden ingedrukt om het leegpompen te starten.
5. Laat, om het leegpompen te stoppen, de schakelaar los en wacht 5 seconden.
6. Herhaal stappen 4 en 5 in totaal 10 keer (10 keer aan en 10 keer uit).
7. Druk op de knop voor koude temperatuur

. Verlaag de temperatuur tot 12 °C.

8. Als de temperatuur de ingestelde waarde bereikt, is de irrigator leeggepompt. Ga verder met stap 10.
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9. Als de temperatuur niet in ongeveer 3 minuten 12 °C bereikt of het alarm voor te hoge temperatuur klinkt, gaat u verder met procedure Leegpompen met gebogen slang ► 13.
10. Schakel de irrigator uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
11. Neem het binnendeksel weg.
12. Controleer of het waterreservoir vol is. Zo niet, plaats de trechter in de bijvulopening van het reservoir en voeg extra
water toe.
13. Verwijder de trechter en plaats het binnendeksel terug. Draai de schroeven stevig vast.
14. Plaats het buitendeksel terug en draai de schroeven stevig vast.
15. Steek de stekker in het stopcontact en schakel de irrigator in.

Opmerking • De luchtstroomsnelheid voor calorische irrigatie is standaard 8 liter per minuut. Tijdens de verzending
kan de luchtstroomknop verdraaien. U moet de luchtstroom misschien opnieuw instellen.

Leegpompen met gebogen slang
1. Neem de spuit met de gebogen slang en verwijder genoeg water uit het reservoir om de spuit te vullen.
2. Steek het uiteinde van de gebogen slang in de inlaatopening van de pomp. De slang is gericht naar de voorkant van de
irrigator.

3. Injecteer het water in de inlaat terwijl u op de schakelaar voor het leegpompen

drukt.

4. Laat de schakelaar voor het leegpompen los.
5. Druk op de schakelaar en houd deze 5 seconden ingedrukt om het leegpompen te starten.
6. Laat, om het leegpompen te stoppen, de schakelaar los en wacht 5 seconden.

Otometrics - ICS AirCal
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7. Herhaal stappen 5 en 6 in totaal 10 keer (10 keer aan en 10 keer uit).
8. Druk op de knop voor koude temperatuur

. Verlaag de temperatuur tot 12 °C.

9. Als de temperatuur de ingestelde waarde bereikt, is de irrigator leeggepompt. Ga verder met stap 11.
10. Als de temperatuur niet binnen ongeveer 3 minuten 12 °C bereikt, herhaalt u stap 1 tot en met 9.
11. Schakel de irrigator uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
12. Controleer of het waterreservoir vol is. Zo niet, plaats de trechter in de bijvulopening van het reservoir en voeg extra
water toe.
13. Verwijder de trechter en plaats het binnendeksel terug. Draai de schroeven stevig vast.
14. Plaats het buitendeksel terug en draai de schroeven stevig vast.
15. Steek de stekker in het stopcontact en schakel de irrigator in.

Let op • Omdat vrieskou tijdens de verzending niet uitgesloten is, moet het water uit het reservoir worden afgetapt
voordat de ICS AirCal wordt verzonden. Zie Problemen oplossen ► 35 voor aftapinstructies.

3

ICS AirCal Voorpaneel
In dit hoofdstuk worden alle bedieningselementen op het voorpaneel van de ICS AirCal beschreven.

3.1

ICS AirCal apparaat aan/uit
Dit is een aan/uit-schakelaar onderaan links op het voorpaneel die de ICS AirCal van stroom voorziet. Het apparaat staat aan
als een groene led en het digitale display oplichten. De ICS AirCal staat in de bedrijfsmodus als deze voor de eerste keer
wordt opgestart.
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3.2

Stand-by/bedrijfsmodus
Als de ICS AirCal wordt ingeschakeld, staat de luchtstroom standaard aan. De ICS AirCal schakelt tussen de stand-bymodus
en de bedrijfsmodus als u op de luchtstroomknop

drukt. In de stand-bymodus (luchtstroom uit) staat de irrigator

aan, maar staan de luchtstroom, water- en luchtpomp, ventilator, en verwarmings- en koelingsmechanismen uit. De standbymodus wordt aanbevolen wanneer de ICS AirCal op een ICS VNG/ENG is aangesloten en de voetschakelaar wordt
gebruikt om andere testen (bv. Dix Hallpike) in de Chartr-software op te starten. Schakel de luchtstroom uit wanneer het
apparaat niet wordt gebruikt.

3.3

Temperatuur

3.3.1

Aanbevolen/standaardtemperatuur
De standaardtemperaturen zijn 24 °C voor koud en 50 °C voor warm.

3.3.2

Een nieuwe temperatuur instellen

3.3.2.1

Tijdelijke instelling
Druk op de knoppen

om de temperatuur voor een enkele patiënt te regelen. Bij - neemt de temperatuur

af, bij + neemt de temperatuur toe. Druk de knop snel in als u de waarde in kleine stappen wil wijzigen of houd de knop
ingedrukt om de waarde sneller te wijzigen. Het bereik voor de lage temperatuur is 12 °C tot 37 °C. Het bereik voor de
hoge temperatuur is 37 °C tot 50 °C.. De temperatuur is regelbaar in stappen van 1/10 van een graad. Om de opgeslagen
standaardwaarde van de temperatuur te wijzigen, zie Opgeslagen standaardwaarden wijzigen ► 17.

3.3.3

Schakelen tussen koud en warm
De operator kan met de knoppen voor warm

of koud

de gewenste stimulus selecteren. Indien de

ICS AirCal op een ICS VNG/ENG-systeem is aangesloten, zal de temperatuur op de irrigator automatisch worden geselecteerd wanneer het calorische protocol (bv. links warm) wordt geselecteerd. Daarom is er geen handmatige selectie
nodig. De temperatuur waarmee de ICS AirCal opstart, moet echter overeenkomen met het eerste calorische protocol op
uw lijst (start u bv. met links koud, dan moet de ICS AirCal zo worden ingesteld dat die standaard met koud begint). De
starttemperatuur (koud of warm) kan worden opgeslagen. De standaardtemperatuur is koud.. Zie hoofdstuk Opgeslagen
standaardwaarden wijzigen ► 17.
De geselecteerde temperatuur wordt op het displaypaneel weergegeven. Wanneer de ICS AirCal in de bedrijfsmodus staat,
wordt alleen de op dat moment geselecteerde temperatuur weergegeven. Het digitale display toont de werkelijke en
ingestelde temperatuur. Zodra er een temperatuur is geselecteerd, knippert het display totdat de temperatuur 0,4 graden
meer of minder bedraagt dan de ingestelde of standaardtemperatuur. De temperatuur wordt binnen de 60 seconden
bereikt. Wanneer de ICS AirCal in de stand-bymodus staat, worden zowel de hoge als lage temperaturen getoond. De werkelijke temperatuur wordt echter niet getoond.
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3.4

Timer

3.4.1

Aanbevolen/standaardinstelling timer
De standaardduur van een calorische irrigatie is 60 seconden.

3.4.2

Een nieuwe tijdsduur instellen
Druk op de knoppen

om de tijdsduur te regelen. Bij - neemt de tijdsduur af, bij + neemt de tijdsduur toe.

Druk de knop snel in als u de waarde in kleine stappen wil wijzigen of houd de knop ingedrukt om de waarde sneller te wijzigen. Het bereik voor de tijdsduur bedraagt 1 tot 99 seconden. Zie Opgeslagen standaardwaarden wijzigen ► 17 om de
opgeslagen standaardwaarde voor de tijdsduur te wijzigen.
De geselecteerde tijdsduur wordt in het display weergegeven. Het digitale display toont de ingestelde tijd als de ICS AirCal
in de bedrijfsmodus staat. Zodra een irrigatie met de voetschakelaar of activeringspal op de afgiftekop is opgestart, telt de
timer naar 0 terug. Er klinkt een pieptoon wanneer de timer 0 bereikt om de tester te waarschuwen dat de irrigatie dient
te worden beëindigd. Als de ICS AirCal in de stand-bymodus staat, wordt alleen de ingestelde tijd weergegeven.

3.5

Luchtstroomsnelheid

3.5.1

Aanbevolen/standaardluchtstroomsnelheid
De luchtstroomsnelheid voor calorische irrigatie is standaard 8 liter per minuut.

3.5.2

Een nieuwe luchtstroomsnelheid instellen
Draai aan de knop rechts van de luchtstroomknop

om de stroomsnelheid te regelen. Draai de knop linksom om de

luchtstroom te verhogen en rechtsom om de luchtstroom te verlagen. Het bereik voor de luchtstroomsnelheid is 4 tot 10
liter per minuut. De luchtstroomsnelheid hangt af van de stand van de knop.
De geselecteerde stroomsnelheid (alleen de werkelijke snelheid) wordt op het displaypaneel weergegeven. Als de
ICS AirCal in de bedrijfsmodus staat, geeft het digitale display de werkelijke stroomsnelheid weer. Als de ICS AirCal in de
stand-bymodus staat, staat het display uit.

3.6

Volume pieptoon
Er klinkt een pieptoon wanneer de timer 0 bereikt om de tester te waarschuwen dat de irrigatie dient te worden beëindigd. Er klinkt een pieptoon van 2000 Hz.

3.6.1

Standaardinstelling volume pieptoon
De standaardpieptoon is op niveau 2 ingesteld.

3.6.2

Een nieuw volume van de pieptoon instellen
Het volume van de pieptoon kan worden geregeld door de knop

ingedrukt te houden totdat er een pieptoon

klinkt die u als standaard wilt. Het volume van de pieptoon heeft 4 niveaus. Zie Opgeslagen standaardwaarden wijzigen ►
17 om de opgeslagen standaardwaarde voor het volume van de pieptoon te wijzigen.
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3.7

Opgeslagen standaardwaarden wijzigen
Wijzig alle instellingen tot de gewenste instelling. Beslis bij welke temperatuur de ICS AirCal moet opstarten. Houd de
knop voor warme

of koude

temperatuur gedurende 3 seconden ingedrukt om alle standaardwaarden in

te stellen (warme en koude temperaturen, starttemperatuur, timer en piepvolume). Er klinkt een pieptoon van 1 seconde
om te bevestigen dat de standaardinstellingen zijn opgeslagen. Let op: de standaardtemperatuur waarmee de ICS AirCal
opstart, moet overeenstemmen met de temperatuur van het eerste calorische protocol op uw lijst (start u bv. met links
koud, dan moet de AirCal zo worden ingesteld dat hij standaard met koud begint).

3.8

Display waterpeil
Het waterpeil van het water in het reservoir wordt weergegeven. Het
is. Er wordt dan een blauwe balk weergegeven. Het

-symbool geeft aan dat het waterreservoir vol

-symbool geeft aan dat het waterreservoir halfvol is. Er wordt dan

een blauwe balk weergegeven. Tussen halfvol en leeg verandert de balk van blauw naar oranje. Dit betekent dat het waterreservoir moet worden bijgevuld. Een

3.8.1

-symbool geeft tot slot aan dat het waterreservoir leeg is.

Bijvulprocedure:
Let op • Pas deze bijvulprocedure NIET toe indien: 1) de ICS AirCal juist na verzending werd ontvangen en droog is. Het
apparaat moet worden gevuld en leeggepompt, 2) het waterpeil op het display tot nul is gezakt omdat de gebruiker
het reservoir nooit heeft bijgevuld toen de oranje balk zichtbaar was, 3) de ICS AirCal meer dan 20° werd gekanteld
terwijl de waterpomp aanstond. Raadpleeg Aan de slag ► 5 en volg de Procedure voor vullen en leegpompen ► 9
indien aan een van deze criteria is voldaan.

Let op • Gebruik uitsluitend gedistilleerd water. Gewoon leidingwater veroorzaakt mineraalafzetting en kan de
ICS AirCal beschadigen.

1. Schakel ICS AirCal uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
2. Veeg stof op de ICS AirCal af voor u de behuizing opent om het reservoir bij te vullen.
3. Richt u naar het ICS AirCal-voorpaneel. Achteraan rechts is een klein deksel. Schroef het deksel met de inbussleutel
(meegeleverd bij de houder van de irrigator) los en verwijder het.
4. Schroef het binnendeksel met de inbussleutel los en verwijder het.
5. Ontvouw de trechter die bij de ICS AirCal is meegeleverd.
6. Plaats de trechter in de bijvulopening van het reservoir.
7. Giet water in de trechter om het reservoir te vullen.
8. Houd het waterpeil nauwgezet in het oog. Vul tot onderaan het lipje. Doe het reservoir NIET te vol.
9. Er kan water worden gemorst in de kleine gleuven waarin het binnendeksel wordt geplaatst. Verwijder dit overtollige
water voor u het binnendeksel terugplaatst.
10. Plaats het binnendeksel terug en draai de schroeven vast.

Otometrics - ICS AirCal
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11. Plaats het buitendeksel terug en draai de schroeven vast.
12. Steek de ICS AirCal in het stopcontact en schakel ICS AirCal in.

Let op • Omdat vrieskou tijdens de verzending niet uitgesloten is, moet het water uit het reservoir worden afgetapt
voordat de ICS AirCal wordt verzonden. Zie Problemen oplossen ► 35 voor instructies om het water af te tappen.

4

ICS AirCal Afgiftekop en voetschakelaar

4.1

Afgiftekop
De afgiftekop kan worden vastgehouden op elke wijze die voor de tester comfortabel is. De doorstroomtijd wordt geactiveerd met een activeringspal op de afgiftekop. Het lampje van de otoscoop kan met de knop achterop de handgreep
onder de lens worden in- of uitgeschakeld.

Opmerking • Schakel het lampje uit als het instrument niet wordt gebruikt.

Opmerking • Het symbool Let op geeft aan dat het binnenste speculum nooit in het oor mag worden geplaatst zonder
eerst het buitenste wegwerpspeculum eraan te hebben bevestigd.

18
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A. Binnenste speculum
B. Activeringspal doorstroomtijd

4.1.1

C. Otoscooplens volledig scherm
D. Lampje aan/uit-knop

Speculum
Waarschuwing • Plaats het binnenste speculum nooit rechtstreeks in het oor van de patiënt.

Er moet altijd een buitenste wegwerpspeculum over de afgiftekop worden geplaatst voordat er een irrigatie bij een patiënt kan worden uitgevoerd. Het buitenste wegwerpspeculum is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik.

4.1.2

Lens
De lens kan worden gereinigd met een reinigingsdoek zoals de optische reinigingsdoek van Otometrics (onderdeelnr.
7590527). Als de lens onjuist is gebruikt en gebroken is, is er een vervangende lens leverbaar. Schuif de gebroken lens
eruit en schuif de nieuwe lens erin. Zie hoofdstuk 9.1 voor een accessoireslijst.

4.1.3

Lampje aan/uit-knop
Het lampje moet tijdens de irrigatie aanblijven om het trommelvlies (membrana tympani) te kunnen zien. Zo kan de luchtstroom correct worden gericht. Het lampje is standaard ingeschakeld als de ICS AirCal in de bedrijfsmodus staat. Het
lampje zal knipperen wanneer de calorische test/irrigator wordt opgestart met de voetschakelaar of door de activeringspal

Otometrics - ICS AirCal
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op de afgiftekop in te drukken. Dit bevestigt de activering van de apparaten. Het lampje gaat automatisch uit wanneer de
ICS AirCal gedurende 10 minuten niet is gebruikt.

4.1.4

Werking activeringspal
Indien de luchtstroom is ingeschakeld en de temperatuur 0,4 °C meer of minder dan de ingestelde waarde bedraagt, zal de
afteltimer starten en het lampje in de afgiftekop knipperen wanneer de activeringspal op de handgreep wordt ingedrukt
(ingestelde temperatuur moet zijn bereikt voordat de timer start en het lampje knippert).
Indien de ICS AirCal op een ICS VNG/ENG-systeem is aangesloten:
Bij VNG start bij de eerste keer indrukken ook de tracering. Bij de daaropvolgende keren zal afhankelijk van de softwareconfiguratie de video-opname starten of de tracering worden gecentreerd.
Bij ENG start bij de eerste keer indrukken ook de tracering, terwijl bij de daaropvolgende keren de tracering wordt gecentreerd.
Indien de computer is ingeschakeld, maar de VNG/ENG-software van Otometrics niet werkt, kan de doorstroomtijd worden
geactiveerd door de daartoe bestemde activeringspal 5 seconden ingedrukt te houden. De functies van de activeringspal
voor de doorstroomtijd op de afgiftekop werken parallel met de voetschakelaar.
De afteltimer zal NIET stoppen of herstarten wanneer de activeringspal op de handgreep meer dan eens wordt ingedrukt.
Indien de luchtstroom is uitgeschakeld, zal de afteltimer NIET starten wanneer de activeringspal op de handgreep wordt
ingedrukt.

4.2

Voetschakelaar

4.2.1

Werking
De flowtimer wordt met een voetschakelaar geactiveerd.
Indien een ICS VNG/ENG-systeem is aangesloten en er een calorische test in de software is geselecteerd, worden de eerste
keer dat de voetschakelaar wordt ingedrukt, de timer en de registratie van de oogbeweging in de software geactiveerd. Als
de voetschakelaar vervolgens wordt ingedrukt, dan zal de tracering worden gecentreerd (ENG/VNG) of zal de video-opname
starten (alleen VNG).
Als de computer is ingeschakeld, maar de VNG/ENG-software van Otometrics niet werkt, kan de doorstroomtijd worden
geactiveerd door de voetschakelaar 5 seconden ingedrukt te houden. De functies van de voetschakelaar werken parallel
met de activeringspal voor de doorstroomtijd op de afgiftekop.
De afteltimer zal NIET stoppen of herstarten wanneer de voetschakelaar meer dan eens wordt ingedrukt.
De voetschakelaar zal de afteltimer NIET opstarten als de ICS AirCal in de stand-bymodus staat. De voetschakelaar kan in de
stand-bymodus elke test in de ICS VNG/ENG-software opstarten.

5

Een calorische irrigatie uitvoeren

5.1

Tests voorbereiden
Schakel de eenheid in door de vermogensschakelaar onderaan links op het voorpaneel in te drukken. De standaard starttemperatuur (koud is standaard ingesteld) wordt automatisch geselecteerd. De groene led en het digitale display lichten
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ter bevestiging op. De aanduiding van de huidige temperatuur knippert totdat de ingestelde temperatuur is bereikt. Wanneer de eenheid voor de eerste keer wordt ingeschakeld, duurt het ongeveer 60 seconden voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. Wanneer de ingestelde temperatuur (+/- 0,4 °C) is bereikt, stopt de aanduiding van de werkelijke
temperatuur met knipperen.
Onderzoek de gehoorgang met een gewone otoscoop of met de afgiftekop met uitgeschakelde luchtstroom om te kijken of
er oorsmeer aanwezig is en om te bepalen hoe de luchtstroom het best kan worden gericht. Er mag absoluut geen oorsmeer in de gehoorgang zitten. Eventueel oorsmeer moet vóór de stimulatie worden verwijderd. Gebruik geen water om
het oorsmeer te verwijderen. Hierdoor blijft water in de gehoorgang achter en zal de luchtstroom van de AirCal de temperatuur in de gehoorgang verlagen, zelfs als u met warme lucht stimuleert.
Controleer of de patiënt goed ligt, namelijk op de rug en met het hoofd in een hoek van 30°.

5.2

Testprocedure
Voer elk van de vier irrigaties als volgt uit:
1. Controleer of er een nieuw speculum op de afgiftekop is geplaatst.
2. Verzoek de patiënt om de ogen open (VNG) of gesloten (ENG) te houden.
3. Sluit de bril voor VNG. Laat de patiënt de ogen sluiten voor ENG.
4. Start de registratie en begin de irrigatie.
5. Begin de patiënt 20 tot 30 seconden na de start van de irrigatie opdrachten te geven ('tasking').
6. Wanneer de tijdsduur is bereikt, zal de ICS AirCal een pieptoon laten klinken. Verwijder de afgiftekop uit het oor van
de patiënt en blijf hem/haar opdrachten geven.
7. Laat de patiënt de blik fixeren vlak na de piek van de respons.
8. Registreer de oogbewegingen totdat de response (nystagmus) is uitgedoofd.
9. Gooi het speculum weg en plaats de afgiftekop voorzichtig in de houder.
Indien de ICS AirCal op een ICS VNG/ENG-systeem is aangesloten, zal bij herhaald indrukken van de activeringspal voor de
doorstroomtijd de trace worden gecentreerd (voor VNG/ENG) of zal de video-opname opstarten (voor VNG). (Indien een
voetschakelaar geïnstalleerd is, zal deze ook de registratie opstarten, centreren of de video-opname opstarten.)
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6

ICS AirCal Systeemveiligheid
Deze gids Regels en voorschriften van lokale overheden moeten, indien van toepassing, altijd worden opgevolgd. Deze
handleiding bevat informatie, aandachtspunten en waarschuwingen die moeten worden opgevolgd om de veilige werking
van het ICS AirCal-systeem te garanderen.
Wanneer het ICS AirCal-apparaat samen met een testtoestel wordt gebruikt, dienen alle informatie, aandachtspunten en
waarschuwingen in de gebruikershandleiding van dat testapparaat te worden gevolgd. Zie de specifieke handleidingen voor
veiligheidsinstructies betreffende testmodules en testtoestellen.

6.1

Gebruikte symbolen
Volg de gebruiksaanwijzing op
IEC 60601-1
Tabel D.2 #10

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
Geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen.
ISO 15223-1
Symbool 5.4.3 en
IEC 60601-1
Tabel D.1 #11

Let op
ISO 15223-1
Symbool 5.4.4 en
IEC 60601-1

Geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen voor belangrijke aandachtspunten, zoals waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, die om uiteenlopende redenen niet
op het medische hulpmiddel zelf kunnen worden vermeld.
Zie ICS AirCal Afgiftekop en voetschakelaar ► 18.

Tabel D.1 #10

Toegepast onderdeel type BF
Voldoet aan de eisen voor type BF van IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 en EN 60601-1:2006+A1:2013.
IEC 606011:2005+AMD1:2012
EN 606011:2006+A1:2013

CE-markering

93/42/EEG
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Voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen en aan de RoHS-richtlijn
(2011/65/EU).
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UL-markering
MEDISCH – Algemene medische hulpmiddelen met betrekking tot gevaar voor elektrische schokken,
brand en mechanische risico's uitsluitend in overeenstemming met:
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1-6:11(R16)
Op het voorpaneel. Aan/uit-schakelaar

Op het achterpaneel. Poort voor voetschakelaar
Op het achterpaneel. Poort voor ICS VNG/ENG-systeem

Op het achterpaneel. Poort voor computer (gebruikt voor firmware-upgrades en toekomstige ontwikkelingen)
Op het achterpaneel. Schakelaar voor leegpompen van waterreservoir

ISO 15223-1

Niet opnieuw gebruiken.
Duidt op een medisch hulpmiddel dat bedoeld is voor eenmalig gebruik of voor gebruik bij slechts één
patiënt tijdens één procedure.

Symbool 5.4.2

(Van toepassing op specifieke accessoires)
Elektronisch apparaat dat valt onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

EN 50419

Alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's moeten afzonderlijk worden ingezameld aan het eind van hun levenscyclus. Deze eis is van toepassing in de Europese Unie. Gooi deze
producten niet weg als ongescheiden huishoudelijk afval.
U kunt uw apparaat en de accessoires terugsturen naar Natus Medical Denmark ApS of een Natus
Medical Denmark ApS-leverancier. U kunt ook contact opnemen met de plaatselijke overheid voor
advies over de afvoer.

6.2

Waarschuwingen
Natus Medical Denmark ApS ICS-producten zijn niet bedoeld voor gebruik met apparaten die niet door Natus
Medical Denmark ApS zijn goedgekeurd. Een combinatie van niet-goedgekeurde onderdelen kan leiden tot meer stroomverlies. Alle onderdelen van ICS AirCal zijn geschikt voor gebruik in een patiëntenomgeving.
1. Om veiligheidsredenen en om de garantie niet te doen vervallen, mag de ICS AirCal uitsluitend door bevoegd onderhoudspersoneel worden onderhouden. In geval van een defect dient u dit in detail te beschrijven en contact op te
nemen met uw leverancier.
Gebruik geen defect instrument.
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2. Houd de eenheid uit de buurt van vloeistoffen. Laat geen vocht in de eenheid komen. Door vocht in de eenheid kan
het instrument beschadigd raken en kan er voor de gebruiker of patiënt een risico op een elektrische schok ontstaan.
3. Om het risico op een elektrische schok te vermijden, mag deze apparatuur enkel op een geaarde netvoeding worden
aangesloten.
4. Gebruik het instrument niet in de aanwezigheid van ontvlambare stoffen (gassen) of in een zuurstofrijke omgeving.
5. Geen enkel onderdeel mag gegeten, verbrand of op een andere manier gebruikt worden dan voor de toepassingen
vermeld onder Beoogd gebruik in deze handleiding.
6. Het apparaat kan worden afgevoerd als normaal elektronisch afval, volgens de lokale voorschriften.
7. Om veiligheidsredenen en vanwege de invloed op EMC moeten op de uitgangscontacten van de apparatuur aangesloten accessoires identiek zijn aan het bij het systeem geleverde type.
8. Plaats het speculum op de afgiftekop nooit in het oor van een patiënt zonder eerst het buitenste wegwerpspeculum
te hebben bevestigd. Het speculum moet voorzichtig in het oor van de patiënt worden geplaatst. Druk niet te hard op
het speculum en steek het niet te diep. Dit kan letsels veroorzaken.
9. ICS AirCal is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde storingen worden
beheerst. De klant of gebruiker van de ICS AirCal kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door een
minimumafstand tot draagbare en mobiele RF-communicatieapparaten te bewaren.
10. Stop het gebruik van het apparaat onmiddellijk wanneer huidirritatie of ongemak optreedt.
11. Het waterreservoir mag uitsluitend met gedistilleerd water worden gevuld of bijgevuld. Gewoon leidingwater veroorzaakt mineraalafzetting en kan de ICS AirCal beschadigen.
12. De standaardinstellingen worden aanbevolen zodat er een stimulus wordt gegenereerd die een respons teweegbrengt
die met waterirrigatie vergelijkbaar is. Een langere duur dan 60 seconden of andere temperatuurinstellingen kunnen
tot ongemak bij de patiënt leiden.
13. Randapparatuur die op de analoge en digitale interfaces wordt aangesloten, moet gecertificeerd zijn overeenkomstig
de respectievelijke IEC-normen (bv. IEC 950 voor gegevensverwerkingsapparatuur en IEC 60601-1 voor medische apparatuur). Verder moeten alle configuraties voldoen aan de systeemnorm IEC 60601-1-1. Iedereen die randapparatuur
op een signaalingang of -uitgang aansluit, configureert in principe een medisch systeem. Bijgevolg is hij/zij ervoor verantwoordelijk dat het systeem voldoet aan de vereisten van de systeemnorm IEC 60601-1-1. Raadpleeg bij twijfel de
technische serviceafdeling of uw plaatselijke vertegenwoordiger.
14. De ICS AirCal-irrigator moet geïnstalleerd en in bedrijf gesteld worden volgens de in deze handleiding vermelde EMCinformatie. Draagbare en mobiele RF-communicatieapparaten kunnen medische elektrische apparaten beïnvloeden.
De ICS AirCal-irrigator kan gestoord worden door andere apparatuur met CISPR-emissievereisten.
15. Het gebruik van andere accessoires en kabels dan die vermeld in de accessoirelijst van deze handleiding, kan leiden
tot grotere emissies of lagere bestendigheid van de ICS AirCal-irrigator.
16. We adviseren om het apparaat niet samen met andere apparatuur te stapelen (met uitzondering van de ICS Chartr 200
VNG/ENG, zoals beschreven in hoofdstuk 2.1 Kamerinrichting ► 5) of in een slecht geventileerde ruimte te plaatsen,
omdat dat de werking van het apparaat kan verstoren. Controleer of de werking van het apparaat niet wordt verstoord
wanneer u het met andere apparatuur stapelt of ernaast plaatst.
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6.3

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

6.3.1

Verantwoordelijkheid van de fabrikant
De fabrikant wordt uitsluitend verantwoordelijk geacht voor aspecten die de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van
de apparatuur beïnvloeden, als:
•

alle montagewerkzaamheden, uitbreidingen, afstellingen, wijzigingen of reparaties worden uitgevoerd door de fabrikant van de apparatuur of personeel dat hier door de fabrikant toe is gemachtigd;

•

de elektrische installatie waarop de apparatuur is aangesloten, voldoet aan de EN/IEC-eisen;

•

de apparatuur wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies.

De fabrikant behoudt zich het recht voor iedere verantwoordelijkheid voor de bedrijfsveiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van apparatuur van de hand te wijzen als deze is onderhouden of gerepareerd door derden.

7

Service, reiniging en onderhoud
Waarschuwing • Demonteer ICS AirCal in geen geval. Neem contact op met uw leverancier. Onderdelen in ICS AirCal
mogen uitsluitend door bevoegd personeel worden gecontroleerd of onderhouden.

7.1

Service
Om veiligheidsredenen en om de garantie niet te laten vervallen, mogen onderhoud en reparaties van elektrische medische apparatuur uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant van de apparatuur of door onderhoudspersoneel in
erkende werkplaatsen. In geval van een defect dient u dit in detail te beschrijven en contact op te nemen met uw leverancier. Gebruik een defect apparaat niet.

7.2

Reiniging
Houd het instrument schoon en zo stofvrij mogelijk. Reinig de behuizing of afgiftekop met een zachte vochtige doek en
een beetje mild reinigingsmiddel.
Houd de eenheid uit de buurt van vloeistoffen. Laat geen vocht in de eenheid komen. Door vocht in de eenheid kan het
instrument beschadigd raken en kan er voor de gebruiker of patiënt een risico op een elektrische schok ontstaan.

Lens op de afgiftekop
De lens kan worden gereinigd met een reinigingsdoek zoals de optische reinigingsdoek van Otometrics (onderdeelnr.
7590527).

Otometrics - ICS AirCal
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Speculum (buitenste)
Het speculum is disposable en uitsluitend voor eenmalig gebruik. Het wordt afgeraden om dit te reinigen. Extra specula
(onderdeelnr. 8-62-44100 - 25 stuks) zijn verkrijgbaar bij Natus Medical Denmark ApS of uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Afvoer
Er zijn geen speciale vereisten voor het wegdoen van het (buitenste) speculum, m.a.w. het kan volgens de plaatselijke
regelgeving worden weggegooid.

7.3

Onderhoud
Kalibratie
Dit systeem hoeft niet te worden gekalibreerd. Regels en voorschriften van lokale overheden moeten, indien van toepassing, altijd worden opgevolgd. Indien het systeem echter niet naar verwachting werkt, moet het opnieuw worden gekalibreerd.

8

Andere referenties
Meer details kunnen worden gevonden in de referentiehandleiding op cd, onderdeelnr. # 8-49-91500.

9

Technische specificaties
ICS AirCal is type 1079 van Natus Medical Denmark ApS.

Bedrijfsomgeving
Temperatuur

+15 °C tot +35 °C (59 °F tot +95 °F)
Gebruik bij temperaturen onder -20 °C (-4 °F) of boven +60 °C (140 °F) kan het
apparaat permanent beschadigen.

Rel. vochtigheid

<90%, 35 °C niet-condenserend

Luchtdruk

600 hPa tot 1060 hPa

Opslag en behandeling
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Temperatuur

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

Rel. vochtigheid

<90%, 35 °C niet-condenserend

Luchtdruk

500 hPa tot 1060 hPa

Reservoir

Het reservoir moet leeg zijn wanneer de ICS AirCal gedurende een lange periode niet zal worden gebruikt of zal worden verzonden.
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Normen
Veiligheid

Klasse I, Type BF, IPX0.
Voldoet aan:
IEC 60601-1:2005+A1:2012
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1-6:11(R16)

EMC

IEC 60601-1-2

Prestaties
Temperatuurbereik voor stimulus

12° tot 50 °C

Koele stimulus

12° tot 37 °C (Aanbevolen instelling: 24 °C)

Warme stimulus

37° tot 50 °C (Aanbevolen instelling: 50 °C)

Temperatuuruitlezing

Digitaal

Tijd tot temperatuur

< 60 seconden

Nauwkeurigheid temperatuur

+/- 0,4 °C

Bereik tijd

+/- 0,4 °C 1 tot 99 seconden (Aanbevolen instelling: 60 seconden)

Bereik stroomsnelheid

4-10 liter per minuut (Aanbevolen instelling: 8 liter per minuut)

Nauwkeurigheid stroomsnelheid

+/- 0,4 liter per minuut

Afmetingen
Breedte

34,3 cm (13,5 inch)

Diepte

30,5 cm (12 inch)

Lengte

10,2 cm (4 inch)

Gewicht
Met leeg reservoir

7,9 kg (17,5 lb)

Met vol reservoir

8,2 kg (18 lb)

Voeding
Ingangsspanning:

100-240 VAC 50/60 Hz

Energieverbruik

< 192 VA

Zekering

T 1,6H 250V

Toegepast onderdeel
Het toegepaste onderdeel van de ICS AirCal is de irrigatorkop.
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Essentiële prestaties
ICS AirCal heeft geen essentiële prestaties.

9.1

10

Accessoires en kabels
Item

Onderdeelnummer

Specula (25 stuks)

8-62-44100

Lens (1 stuk)

8-35-33300

Spuitkit (inclusief trechter)

8-62-46300

Trechter

1-12-66100

Houder voor afgiftekop

8-62-46200

Cd met handleidingen

8-49-91500

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

8-71-90400

9-pin-subminiatuur naar 7-pin mini-DIN (Chartr XP)

8-71-90300

Voetschakelaar

8-35-39700

Voedingskabel, IEC, ziekenhuiskwaliteit

7630024

Voedingskabel, standaard, EU

8-71-240

Voedingskabel, VK

8-71-80200

Opmerkingen inzake EMC (elektromagnetische
compatibiliteit)
•

ICS AirCal maakt deel uit van een medisch elektrisch systeem en is daarom onderworpen aan speciale veiligheidsvoorschriften. De installatie- en gebruiksinstructies in dit document moeten dan ook nauwgezet worden
gevolgd.

•

Draagbare en mobiele communicatieapparaten die werken met een hoge frequentie, zoals mobiele telefoons, kunnen
de werking van ICS AirCal verstoren.

IEC 60601-1-2:2014 en EN 60601-1-2:2015
Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies voor alle apparaten en systemen
ICS AirCal is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de ICS AirCal moet er zorg voor
dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest
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Conformiteit

Elektromagnetische omgeving - richtlijn
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RF-emissies

Groep 1

ICS AirCal gebruikt alleen RF-energie voor de interne werking. Daarom zijn de RF-emis-

CISPR11

sies zeer laag en veroorzaken deze waarschijnlijk geen interferentie in andere elektronische apparatuur in de omgeving.

RF-emissies

Klasse A

ICS AirCal is geschikt voor gebruik in ziekenhuizen en klinische omgevingen.

CISPR11

Opmerking: Door de EMISSIE-kenmerken van de apparatuur is deze geschikt voor

Harmonische emissies IEC 61000-3-2

gebruik in industriële ruimtes en ziekenhuizen (CISPR 11 klasse A). Bij gebruik in een

Voldoet

woonomgeving (waarvoor normaal CISPR 11 klasse B vereist is), biedt deze apparatuur
wellicht niet voldoende bescherming voor communicatiediensten met radio-

Spanningsschommelingen/flikkeremissies Voldoet

frequentie. De gebruiker moet wellicht maatregelen nemen, zoals de apparatuur ver-

IEC 61000-3-3

plaatsen of draaien.

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit voor alle apparaten en systemen
ICS AirCal is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de ICS AirCal moet er zorg voor
dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

IEC 60601
Elektrostatische ontlading

+/- 8 kV contact

+/- 8 kV contact

De vloeren moeten uit hout, beton of keramische tegels

(ESD)

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

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

bestaan. Als de vloeren met synthetisch materiaal zijn

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV, +/- 15 kV lucht

+/- 8 kV, +/- 15 kV lucht

afgedekt, moet de relatieve luchtvochtigheid minimaal
30% zijn.

Snelle elektrische tran-

+/- 2 kV voor voedingslijnen

+/- 2 kV voor voedingslijnen

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een

siënten/lawines

+/- 1 kV voor input-/outputlijnen

+/- 1 kV voor input-/outputlijnen

typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving.

Stootspanningen

+/- 1 kV lijn naar lijn

+/- 1 kV lijn naar lijn

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV lijn naar aarde

+/- 2 kV lijn naar aarde

typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving.

IEC 61000-4-4

+/- 2 kV I/O leiding(en) naar massa +/- 2 kV I/O leiding(en) naar massa
Kortstondige span-

0 % U T; 0,5 cyclus

0 % U T; 0,5 cyclus

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een

ningsdalingen en -onder-

Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving. Vereist de

brekingen en

270° en 315°

270° en 315°

gebruiker van de ICS AirCal een ononderbroken werking,

spanningsvariaties op de voe- 0 % U T; 1 cyclus

0 % U T; 1 cyclus

ook tijdens storing van het lichtnet, dan raden we aan

ding

en

en

om de ICS AirCal van stroom te voorzien met behulp van

IEC 61000-4-11

70 % U T; 25/30 cycli

70 % U T; 25/30 cycli

een UPS of accu.

Enkele fase: bij 0°

Enkele fase: bij 0°

0 % U T; 250/300 cycli

0 % U T; 250/300 cycli

30 A/m

Geen relevante poorten waarop

De sterkte van het magnetisch veld moet van een niveau

dit invloed kan hebben

zijn dat kenmerkend is voor een gangbare locatie in een

Spanningsonderbrekingen
op de voeding
IEC 61000-4-11
Magnetisch veld
bij netfrequentie (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

gangbare commerciële of ziekenhuisomgeving.

U T is de netspanning voordat het testniveau wordt toegepast.
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Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit – voor apparaten en systemen binnen een gebruiksomgeving in de professionele
gezondheidszorg
ICS AirCal is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de ICS AirCal moet er zorg voor
dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

IEC 60601
Geleide RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz tot 80 MHz

150 kHz tot 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM-golfbanden

ISM-golfbanden

Uitgestraalde RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz tot 2,7 GHz

80 MHz tot 2,7 GHz

Nabije velden van draadloze RF-com-

27 V/m

27 V/m

Scheidingsafstand tussen elektronische delen

municatie

386 MHz

386 MHz

van ICS AirCal en draadloze RF-com-

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

municatieapparaten moet meer dan 30 cm (11,8
in) bedragen.

Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
Opmerking 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie door en reflectie
van constructies, objecten en mensen.
a. De veldsterkte van vaste transmitters zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel of draadloos) en landmobiele radio's, amateurradio-, AM- en FM-radiozendingen en televisiezendingen kan niet nauwkeurig worden voorspeld. Voor de beoordeling van de elektromagnetische omgeving ten aanzien van vaste
RF-transmitters dient een elektromagnetisch locatieonderzoek te worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar ICS AirCal wordt gebruikt
groter is dan het bovengenoemde toepasselijke RF-conformiteitsniveau, moet worden onderzocht of de ICS AirCal normaal werkt. Als een abnormale werking wordt vastgesteld, zijn mogelijk aanvullende maatregelen vereist, zoals draaien of verplaatsen van de ICS AirCal.
b. Over het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz dient de veldsterkte lager dan 3 V/m te zijn.

Aanbevolen scheidingsafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparaten en ICS AirCal
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De ICS AirCal is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin RF-storingen worden beheerst. De klant of gebruiker van de ICS AirCal kan elektromagnetische storing helpen voorkomen door een minimumafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de ICS AirCal te
handhaven volgens de onderstaande aanbevelingen, op basis van het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.
Nominaal maximaal uit-

Scheidingsafstand volgens frequentie van zender

gangsvermogen van zender

m

W
150 kHz tot 80 MHz

80 MHz tot 800 MHz

800 MHz tot 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

Voor zenders met een nominaal maximaal uitgangsvermogen dat hierboven niet is vermeld, kan de aanbevolen scheidingsafstand d in meter (m) worden berekend met de van toepassing zijnde vergelijking voor de frequentie van de zender, waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgens
de fabrikant van de zender.

Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
Opmerking 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie door en reflectie
van constructies, objecten en mensen.

IEC 60601-1-2:2007 en EN 60601-1-2:2007
Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies voor alle apparaten en systemen
ICS AirCal is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de ICS AirCal moet er zorg voor
dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest

Conformiteit

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

RF-emissies

Groep 1

ICS AirCal gebruikt alleen RF-energie voor de interne werking. Daarom zijn de RF-emis-

CISPR11

sies zeer laag en veroorzaken deze waarschijnlijk geen interferentie in andere elektronische apparatuur in de omgeving.

RF-emissies

Klasse A

CISPR11

ICS AirCal is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, met inbegrip van woonomgevingen en omgevingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnet dat woningen voorziet van netstroom.

Harmonische emissies IEC 61000-3-2

Voldoet

Opmerking: Door de EMISSIE-kenmerken van de apparatuur is deze geschikt voor
gebruik in industriële ruimtes en ziekenhuizen (CISPR 11 klasse A). Bij gebruik in een
woonomgeving (waarvoor normaal CISPR 11 klasse B vereist is), biedt deze apparatuur

Spanningsschommelingen/flikkeremissies Voldoet

wellicht niet voldoende bescherming voor communicatiediensten met radio-

IEC 61000-3-3

frequentie. De gebruiker moet wellicht maatregelen nemen, zoals de apparatuur verplaatsen of draaien.
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Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit voor alle apparaten en systemen
ICS AirCal is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de ICS AirCal moet er zorg voor
dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

IEC 60601
Elektrostatische ontlading

+/- 6 kV contact

+/- 6 kV contact

De vloeren moeten uit hout, beton of keramische tegels

(ESD)

+/- 8 kV lucht

+/- 8 kV lucht

bestaan. Als de vloeren met synthetisch materiaal zijn afgedekt,

IEC 61000-4-2

moet de relatieve luchtvochtigheid minimaal 30% zijn.

Snelle elektrische tran-

+/- 2 kV voor voedingslijnen

+/- 2 kV voor voedingslijnen

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een typi-

siënten/lawines

+/- 1 kV voor input-/out-

+/- 1 kV voor input-/out-

sche bedrijfs- of ziekenhuisomgeving.

IEC 61000-4-4

putlijnen

putlijnen

Stootspanningen

+/- 1 kV lijn naar lijn

+/- 1 kV lijn naar lijn

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een typi-

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV lijn naar aarde

+/- 2 kV lijn naar aarde

sche bedrijfs- of ziekenhuisomgeving.

Kortstondige span-

< 5% U T (> 95% daling van U T)

< 5% U T (> 95% daling van U T)

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een typi-

ningsdalingen en -onder-

gedurende 0,5 cyclus

gedurende 0,5 cyclus

sche bedrijfs- of ziekenhuisomgeving. Vereist de gebruiker van

brekingen en

40% UT (60% daling van U T)

40% UT (60% daling van U T)

de ICS AirCal een ononderbroken werking, ook tijdens storing

spanningsvariaties op de voe-

gedurende 5 cycli

gedurende 5 cycli

van het lichtnet, dan raden we aan om de ICS AirCal van

ding

70% U T (30% daling van U T)

70% U T (30% daling van U T)

stroom te voorzien met behulp van een UPS of accu.

IEC 61000-4-11

gedurende 25 cycli

gedurende 25 cycli

< 5% U T (> 95% daling van U T)

< 5% U T (> 95% daling van U T)

gedurende 5 s

gedurende 5 s

3 A/m

3 A/m

Magnetisch veld

De sterkte van het magnetisch veld moet van een niveau zijn

bij netfrequentie (50/60 Hz)

dat kenmerkend is voor een gangbare locatie in een gangbare

IEC 61000-4-8

commerciële of ziekenhuisomgeving.

U T is de netspanning voordat het testniveau wordt toegepast.

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit – voor apparaten en systemen die NIET levensondersteunend zijn
ICS AirCal is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de ICS AirCal moet er zorg voor
dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

IEC 60601
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Geleide RF

3 V rms

3 V rms

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur

IEC 61000-4-6

150 kHz tot 80 MHz

150 kHz tot 80 MHz

mag niet dichter bij onderdelen van de ICS AirCal, met
inbegrip van de kabels, worden gebruikt dan de aanbevolen scheidingsafstand berekend volgens de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de
zender.
Aanbevolen scheidingsafstand:
d = 1,2
d = 1,2

voor 80 MHz tot 800 MHz

d = 2,3

voor 80 MHz tot 2,5 GHz,

Uitgestraalde RF

3 V/m

3 V/m

waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zen-

IEC 61000-4-3

80 MHz tot 2,5 GHz

80 MHz tot 2,5 GHz

der in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender,
en d de aanbevolen scheidingsafstand is in meter (m).
Veldsterktes van vaste RF-zenders, zoals bepaald door
middel van een elektromagnetisch locatieonderzoek,a
moeten lager zijn dan het conformiteitsniveau in elk
frequentiebereik.b
Storing kan optreden in de nabijheid van apparaten
gemarkeerd met dit symbool:

Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
Opmerking 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie door en reflectie
van constructies, objecten en mensen.
a. De (industriële, wetenschappelijke en medische) ISM-golfbanden tussen 150 kHz en 80 MHz zijn 6,765 MHz tot 6,795 MHz; 13,553 MHz tot 13,567 MHz; 26,957 MHz
tot 27,283 MHz; en 40,66 MHz tot 40,70 MHz.
b. De conformiteitsniveaus in de ISM-frequentiebanden tussen 150 kHz en 80 MHz en in het frequentiebereik 80 MHz tot 2,5 GHz zijn bedoeld om de waarschijnlijkheid te verminderen dat mobiele/draagbare communicatieapparaten storing veroorzaken als ze onopzettelijk in de nabijheid van patiënten worden
gebracht. Om die reden wordt een bijkomende factor van 10/3 gebruikt bij het berekenen van de aanbevolen scheidingsafstand voor zenders in deze frequentiebereiken.
c. De veldsterkte van vaste transmitters zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel of draadloos) en landmobiele radio's, amateurradio-, AM- en FM-radiozendingen en televisiezendingen kan niet nauwkeurig worden voorspeld. Voor de beoordeling van de elektromagnetische omgeving ten aanzien van vaste
RF-transmitters dient een elektromagnetisch locatieonderzoek te worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar ICS AirCal wordt gebruikt
groter is dan het bovengenoemde toepasselijke RF-conformiteitsniveau, moet worden onderzocht of de ICS AirCal normaal werkt. Als een abnormale werking wordt vastgesteld, zijn mogelijk aanvullende maatregelen vereist, zoals draaien of verplaatsen van de ICS AirCal.
d. Over het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz dient de veldsterkte lager dan 3 V/m te zijn.

Aanbevolen scheidingsafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparaten en ICS AirCal
De ICS AirCal is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin RF-storingen worden beheerst. De klant of gebruiker van de ICS AirCal kan elektromagnetische storing helpen voorkomen door een minimumafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de ICS AirCal te
handhaven volgens de onderstaande aanbevelingen, op basis van het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.
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Nominaal maximaal uit-

Scheidingsafstand volgens frequentie van zender

gangsvermogen van zender

m

W
150 kHz tot 80 MHz

80 MHz tot 800 MHz

800 MHz tot 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

Voor zenders met een nominaal maximaal uitgangsvermogen dat hierboven niet is vermeld, kan de aanbevolen scheidingsafstand d in meter (m) worden berekend met de van toepassing zijnde vergelijking voor de frequentie van de zender, waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgens
de fabrikant van de zender.

Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
Opmerking 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie door en reflectie
van constructies, objecten en mensen.
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Problemen oplossen
Probleem
ICS AirCal Bij de waarschuwing Oververhitting
klinkt er een continue pieptoon.
Oorzaken:
1. Waterreservoir is (bijna) leeg.
2. ICS AirCal is in een hoek van 20° of meer
gekanteld terwijl de pomp aanstond; de
pomp heeft mogelijk lucht in plaats van
water aangezogen.
3. ICS AirCal werkt niet optimaal.

Optie 1:
Kijk naar het waterpeildisplay. Als de balk oranje is, moet het water
in de ICS AirCal worden bijgevuld. Schakel de ICS AirCal uit. Volg de
procedure voor vullen en leegpompen in Procedure voor vullen en
leegpompen ► 9. Zet de eenheid aan en controleer of deze correct
werkt.

Optie 2:
Kijk naar het waterpeildisplay. Als de balk blauw is, zou er voldoende
water moeten zijn. Controleer dit. Schakel de ICS AirCal uit. Volg de
procedure voor vullen en leegpompen in Procedure voor vullen en
leegpompen ► 9.
Kijk echter of er water in het reservoir zit. Vul het water bij als er
geen of zeer weinig water in zit. Zet de eenheid aan en controleer of
deze correct werkt.
Ongeacht of de eenheid al dan niet werkt, moet u contact opnemen
met de technische ondersteuning van Natus Medical Denmark ApS
om te melden dat de ICS AirCal niet naar behoren werkt.

Wateraftapprocedure

Let op • Indien het apparaat wordt verzonden,
1) moet het water uit het reservoir worden afgetapt om eventuele schade door
vrieskou te voorkomen, en
2) moet de behuizing van de luchtpomp
worden vastgemaakt met de bij het apparaat meegeleverde transportschroeven.

1. Schakel de ICS AirCal uit en trek de ICS AirCal uit het
stopcontact.
2. Veeg stof op de ICS AirCal af voor u de behuizing
opent om het reservoir bij te vullen.
3. Richt u naar het voorpaneel van de irrigator. Achteraan rechts is een klein deksel. Schroef het deksel
met de inbussleutel (meegeleverd bij de houder) los
en verwijder het.
4. Schroef het binnendeksel met de inbussleutel los en
verwijder het.
5. Verwijder het water uit het reservoir met de meegeleverde spuitkit.
6. Steek de ICS AirCal in het stopcontact en schakel de
ICS AirCal in.
7. Schakel de luchtstroom uit.
8. Zoek om het reservoir leeg te pompen de daarvoor
bestemde schakelaar op het achterpaneel.
9. Druk op de schakelaar en houd deze 5 seconden ingedrukt om het leegpompen te starten.
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12

Firmwareprocedures
Om de ICS AirCal-firmware te upgraden, hebt u de cd voor de upgrade van de AirCal Firmware nodig, evenals een computer waarop het ICS AirCal-stuurprogramma is geïnstalleerd. Volg eerst de instructies in Besturingsprogramma van het
apparaat installeren ► 38 om het stuurprogramma te installeren voor u doorgaat.

12.1

Firmware upgraden
1. Schakel het ICS AirCal-systeem uit.
2. Zoek op het achterpaneel de knop van de firmwaremodus (toegang via opening A) en de USB-poort op de ICS AirCal
(B).

A. Toegang tot firmwareknop

B.

USB-poort

3. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort op de ICS AirCal en op de USB-poort op de computer.
4. Schakel de computer in en leg de cd voor de upgrade van de ICS AirCal-firmware in de lade.
5. Houd met een balpen de firmwaremodusknop ingedrukt terwijl u de ICS AirCal inschakelt. Houd gedurende 3 seconden ingedrukt (het display wordt gewist).
6. Dubbelklik op het bestand AirCalFirmwareUpdate.exe om het updateprogramma te starten.
7. Klik op AirCal Firmware bijwerken.
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Opmerking • Klik op Updatelogboek naar tekstbestand schrijven als het bijwerken niet geslaagd is. Stuur dit
bestand naar de afdeling support van Natus Medical Denmark ApS.

12.2

Besturingsprogramma van het apparaat installeren
Met deze procedure wordt het stuurprogramma geïnstalleerd op de computer die wordt gebruikt om de ICS AirCal-firmware bij te werken.
1. Schakel de computer in.
2. Leg de cd voor de upgrade van de ICS AirCal-firmware in de lade.
3. Zoek in de map AirCal Driver op de cd het bestand AirCalInstaller.exe.
4. Dubbelklik op het bestand om het installatieprogramma te starten.
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