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1 Enhetsbeskrivelse

1

Enhetsbeskrivelse
ICS AirCal-irrigasjonsenheten er en praktisk og presis luftkalorisk stimulator som brukes til å unngå nystagmus VNG/ENGundersøkelser. Systemet gir termisk stimulans ved bruk av en presist kontrollert luftstrøm. Lufttemperaturen kan reguleres
fra 12 °C til 50 °C. Systemet har mulighet for forhåndsinnstilling av to temperaturer -- én for varm og én for kald kalorisk
stimulans. Presis temperaturstyring oppnås ved hjelp av en termistor som er plassert like ved punktet der luftstrømmen
leveres. Det otoskopiske leveringshodets nyskapende utforming gjør det mulig å observere stimuleringspunktet, slik at man
sikrer gyldige og reproduserbare responser.

1.1

Tiltenkt bruk
Brukere: Må bare brukes av kvalifisert medisinsk personell med kunnskap om de medisinske og vitenskapelige fakta som ligger til grunn for prosedyren.
Bruk: En luftkalorisk stimulator er et apparat som leverer en luftstrøm til øregangen med kontrollert luftmengde og temperatur, og som er ment for vestibulær funksjonstesting av pasientens balansesystem. Den vestibulære stimuleringen av de
halvsirkelformede kanalene fører til ufrivillige øyebevegelser, som måles og registreres av en nystagmograf.

1.1.1

Typografiske konvensjoner
Bruk av Advarsel, Forsiktig og Merknad
For å gjøre oppmerksom på informasjon vedrørende sikker og egnet bruk av enheten eller programvaren bruker bruksanvisningen følgende varselsmeldinger:

Advarsel • Indikerer livsfare eller fare for alvorlig personskade for bruker eller pasient.

Forsiktig • Indikerer risiko for personskade på bruker eller pasient, eller risiko for skade på data eller enhet.

Merk • Indikerer at du må være spesielt oppmerksom.
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Komme i gang

2.1

Romoppsett

A.
B.
C.
D.
E.

Vask
VNG/ENG-utstyr
Teller
Skap over benkeplate
Undersøkerens stol
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F.
G.
H.
I.

Lys
Fotskammel
Undersøkelsesbord
Telefon
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2 Komme i gang

ICS AirCal er konstruert for bruk i praktisk høyde, for eksempel på et bord eller en vogn. ICS AirCal kan stables sammen
med Chartr 200 VNG/ENG-maskinvaren. Det er best å plassere ICS AirCal øverst, slik at man kan fylle på vann ved behov.
Pass på at leveringshodet når frem til pasientens øre. Pass på at krakken kan justeres til en høyde der du kan se trommehinnen mens irrigasjonen utføres.

Merk • ICS AirCal kan bestilles med 2 forskjellige kabellengder på 3 meter/10 fot (standard) eller 4 meter/13 fot (forlenget). Ønsket kabellengde må finnes før bestilling.

2.2

Installasjon og oppsett

2.2.1

Fjerne transportskruene
For å hindre fare for skade ved forsendelse er luftpumpehuset festet med transportskruer. Disse skruene må fjernes for at
huset skal kunne bevege seg og dermed redusere støyen fra luftpumpen. Det er viktig å ta vare på transportskruene, slik at
huset kan festes igjen hvis enheten skal sendes.
1. Fjern transportskruene (A) og (B).
2. Oppbevar dem sammen med sprøytesettet, trakten og unbrakonøkkelen.

2.2.2

Installere holderen til leveringshodet
Forsiktig • Monter holderen før vannbeholderen fylles. Monteringen krever at ICS AirCal-enheten vippes mer enn 20°.
Hvis det er vann i vannbeholderen, kan det komme luft inn i systemet når enheten legges på siden. Det er liten sjanse
for skade på systemet, men priming av vannbeholderen kreves for at systemet skal fungere som det skal uten å bli overopphetet.

Fastslå på forhånd hvor holderen til leveringshodet skal monteres:
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•

Holderen kan monteres på venstre eller høyre side av enheten.

•

For enheter som plasseres vendt bort fra bordkanten anbefales det å montere holderen i vannrett stilling (A).
For enheter som plasseres på en bordkant anbefales det at holderen monteres på skrå (B).

1. Finn plastposen med 3 skruer og en unbrakonøkkel, som ble levert sammen med holderen.
2. Legg ICS AirCal-enheten på siden med den siden der holderen skal monteres vendt opp.
3. Finn festehullene for braketten.

4. Fest braketten på enheten, og trekk til skruene med unbrakonøkkelen.
5. Plasser holderen med enden som holder bunnen av leveringshodet vendt mot fronten på enheten. Skyv holderen inn
på braketten i vannrett stilling.

6. Hvis enheten skal plasseres ved en bordkant, vippes braketten forover til den stopper.
7. Pass på at festehullet på braketten er på linje med festehullet i holderen. Fest holderen til braketten, og trekk til
skruen med unbrakonøkkelen.
8. Ta vare på unbrakonøkkelen sammen med sprøytesettet. Du kommer til å få bruk for den når vannbeholderen skal fylles.
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2.2.3

Forstå ICS AirCal bakpanelet

Merk • USB-porten

2.2.3.1

kan brukes til oppgradering av fastvare. Se Fastvareprosedyrer ► 34

Koble til fotbryteren
Fotbryteren leveres som standard med ICS AirCal. Koble fotbryteren til baksiden av irrigasjonsenheten

. Hvis

ICS AirCal kobles til en ICS VNG/ENG-systemet og du vil bruke fotbryteren til å starte andre tester enn kalorisk test, må
irrigasjonsenheten være slått på for at fotbryteren skal kunne brukes.

2.2.3.2

Koble til et ICS VNG/ENG-system
ICS AirCal kan kobles til ICS VNG/ENG-systemet. Koble irrigasjonskabelen til baksiden av irrigasjonsenheten

og til ICS

VNG/ENG-systemet.
Ytterligere funksjonalitet oppnås ved å koble de 2 enhetene sammen. Se Betjening av aktiveringsbryter ► 19 for mer
informasjon.

2.2.3.3

Koble til strømkabelen
ICS AirCal kobles til en stikkontakt ved at du kobler strømkabelen til ICS AirCal-irrigasjonsenheten og setter støpselet i en
stikkontakt.
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A. Kontakt til strømkabel

Advarsel • For å unngå risiko for elektrisk støt må utstyret bare kobles til strømforsyning med beskyttende jord.

2.2.3.4

Koble fra strømkabelen
Denne enheten og alle enheter som skal kobles til som har egen strømforsyning, skal slås av før tilkoblinger gjøres. Enheten

kobles fra strømnettet ved å trekke hovedstrømstøpselet ut av stikkontakten. Ikke plasser enheten slik at det er vanskelig å trekke ut støpselet fra stikkontakten.

2.2.3.5

Fylle- og prime-prosedyre
ICS AirCal bruker vann til å kjøle ned luften. Vanntanken må fylles før enheten brukes.

Advarsel • For å hindre elektrisk støt må ICS AirCal-irrigasjonsenheten slås av og støpselet trekkes ut av stikkontakten
ved påfylling av vann.

Forsiktig • Bruk denne prosedyren hvis: 1) ICS AirCal nettopp er mottatt etter tørr forsendelse. Maskinen er tørr og må
fylles og primes, 2) Hvis vannivået i displayet har nådd null fordi brukeren ikke etterfylte den da den oransje stolpen
ble synlig. 3) Hvis ICS AirCal er vippet mer enn 20° mens vannpumpen var i gang. Hvis ingen av disse kriteriene er oppfylt og vannmåleren viser en oransje stolpe og trenger påfylling, følger du instruksjonene i Fremgangsmåte ved
påfylling: ► 17

Forsiktig • Bruk kun destillert vann. Bruk av vanlig kranvann fører til mineralavleiringer og skade på ICS AirCal.

Påfylling
1. Slå av ICS AirCal-irrigasjonsenheten og trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Tørk av eventuelt støv på oversiden av enheten.
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3. Finn det lille dekselet bak på høyre side, vendt mot frontpanelet. Bruk unbrakonøkkelen (leveres med holderen) til å
skru løs beholderdekselet, og fjern dekselet.

A. Beholderdeksel

4. Bruk unbrakonøkkelen til å skru løs det innvendige dekselet, og fjern dekselet.
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A. Innvendig deksel

5. Utvid trakten som ble levert med ICS AirCal-irrigasjonsenheten, og sett den i påfyllingsåpningen i beholderen.
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A. Trakt

6. Fyll beholderen ved å fylle vann i trakten.
7. Overvåk vannivået nøye. Fyll opp til undersiden av kanten. Beholderen må IKKE overfylles.
8. Fjern trakten.
9. Tørk opp eventuelt vannsøl som kan ha samlet seg i de små fordypningene der det innvendige dekslet er plassert.
10. Monter det innvendige dekselet.

Priming
1. Koble irrigasjonsenheten til stikkontakten og slå den på.
2. Slå av luftstrømmen.
3. Finn prime-knappen på bakpanelet

.

4. Trykk på prime-knappen for å slå på funksjonen, og hold den inne i 5 sekunder.
5. Slipp prime-knappen for å slå av funksjonen, og vent 5 sekunder.
6. Gjenta trinn 4 og 5 til primingen er slått på og av 10 ganger.
7. Trykk kjøleknappen

. Reduser temperaturen til 12 °C.

8. Hvis temperaturen når den innstilte temperaturen, er irrigasjonsenheten primet. Fortsett til trinn 10.
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9. Hvis temperaturen ikke når 12 °C i løpet av ca. 3 minutter, eller hvis alarmen for overtemperatur utløses, hopper du
til prosedyren Priming med bøyd slange ► 13.
10. Slå av irrigasjonsenheten og trekk støpselet ut av stikkontakten.
11. Fjern det innvendige dekselet.
12. Kontroller om vannbeholderen er tomt. Hvis ikke setter du trakten i påfyllingshullet på beholderen og fyller på vann.
13. Fjern trakten og monter det innvendige dekselet igjen. Trekk til skruene.
14. Monter det utvendige dekselet og trekk til skruene.
15. Koble irrigasjonsenheten til stikkontakten og slå den på.

Merk • Standard luftstrøm for kalorisk irrigasjon er 8 liter per minutt. Luftstrømsregulatoren kan bli flyttet under forsendelse. Det kan være at du må tilbakestille luftstrømmen.

Priming med bøyd slange
1. Ta sprøyten med bøyd slange og fjern nok vann fra beholderen til å fylle sprøyten.
2. Sett enden av den bøyde slangen inn i pumpeinntaksåpningen. Slangen vender mot fronten på irrigasjonsenheten.

3. Hold inne prime-bryteren

og sprøyt vann inn i inntaket.

4. Slipp prime-bryteren.
5. Trykk på prime-knappen for å slå på funksjonen, og hold den inne i 5 sekunder.
6. Slipp prime-knappen for å slå av funksjonen, og vent 5 sekunder.
7. Gjenta trinn 5 og 6 til primingen er slått på og av 10 ganger.
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8. Trykk kjøleknappen

. Reduser temperaturen til 12 °C.

9. Hvis temperaturen når den innstilte temperaturen, er irrigasjonsenheten primet. Fortsett til trinn 11.
10. Hvis temperaturen ikke når 12 °C etter ca. 3 minutter, gjentar du trinn 1 til og med 9.
11. Slå av irrigasjonsenheten og trekk støpselet ut av stikkontakten.
12. Kontroller om vannbeholderen er tomt. Hvis ikke setter du trakten i påfyllingshullet på beholderen og fyller på vann.
13. Fjern trakten og monter det innvendige dekselet igjen. Trekk til skruene.
14. Monter det utvendige dekselet og trekk til skruene.
15. Koble irrigasjonsenheten til stikkontakten og slå den på.

Forsiktig • Grunnet muligheten for frost under transport må vannet tappes ut av beholderen før forsendelse av
ICS AirCal.Se Feilsøking ► 33 for fremgangsmåte ved tømming.

3

ICS AirCal Frontpanel
Denne delen beskriver alle driftskontroller som er plassert på frontpanelet på ICS AirCal.

3.1

ICS AirCal apparat på/av
Dette er en trykknapp plassert nederst til venstre på frontpanelet som kobler strøm til ICS AirCal. Når strømmen er på,
indikeres det med en grønn LED-lampe og det digitale displayet. Når ICS AirCal slås på, er den i driftsmodus.

14

Otometrics - ICS AirCal

3 ICS AirCal Frontpanel

3.2

Standby/driftsmodus
Når ICS AirCal slås på, er standard luftstrøm på. Trykk på luftstrøm-knappen

for å skifte mellom standby-modus og

driftsmodus for ICS AirCal. I standby-modus (luftstrøm av) er irrigasjonsenheten på, men luftstrømmen, vannet og luftpumpen, viften og varme- og kjølemekanismene er slått av. Standby-modus anbefales når ICS AirCal er koblet til en ICS
VNG/ENG og fotbryteren brukes til å starte andre tester (f.eks. Dix Hallpike) i Chartr-programvaren. Slå av luftstrømmen når
enheten ikke er i bruk.

3.3

Temperatur

3.3.1

Anbefalt/standard temperatur
Standardtemperaturene er 24 °C for lav temperatur og 50 °C for høy temperatur.

3.3.2

Stille inn ny temperatur

3.3.2.1

Midlertidig justering
Trykk på knappene

for å regulere temperaturen for en enkelt pasient. Trykk - for å redusere temperaturen,

eller + for å øke den. Trykk raskt på knappen hvis du vil endre verdien i små trinn, eller hold den inne for å endre verdien
raskere. Reguleringsområdet for lav temperatur er 12 °C til 37 °C. Reguleringsområdet for høy temperatur er 37 °C til 50
°C. Temperaturen kan reguleres i trinn på 1/10 grad. For endring av standardverdi for høy eller lav temperatur, se Endre de
lagrede standardverdiene ► 16.

3.3.3

Svitsje mellom lav og høy temperatur
Temperaturvelgerne for varmt

eller kaldt

brukes til å velge ønsket stimulus. Hvis ICS AirCal er koblet til et

ICS VNG/ENG-system som velger kalorisk protokoll (f.eks. venstre høy temperatur), velges temperaturen i irrigasjonsenheten automatisk. Det er derfor ikke nødvendig å velge manuelt. Standard oppstartstemperatur for ICS AirCal må
imidlertid være identisk med temperaturen i den første protokollen i listen (f.eks. hvis du begynner med Venstre Lav temperatur, skal standardverdien for ICS AirCal ved oppstart være Lav temperatur). Oppstartstemperaturen (lav eller høy) kan
lagres. Standardverdien er lav temperatur.. Se avsnittet Endre de lagrede standardverdiene ► 16.
Valgt temperatur vises på displaypanelet. Hvis ICS AirCal er i driftsmodus, vises bare den valgte temperaturen. Faktisk og
innstilt temperatur vises på det digitale displayet. Når en temperatur er valgt, blinker displayet til det når +/- 0,4 grader fra
den innstilte temperaturen eller standardtemperaturen. Tiden det tar å nå temperaturen, er < 60 sekunder. Hvis
ICS AirCal er i standby-modus, vises både høy og lav temperatur på displayet. Den faktiske temperaturen vises ikke.

3.4

Varighet for tidsur

3.4.1

Anbefalt/standard varighet for tidsur
Standard varighet for kalorisk irrigasjon er 60 sekunder.

Otometrics - ICS AirCal
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3.4.2

Stille inn en ny varighet
Trykk på knappene

for å regulere varigheten. Trykk - for å redusere varigheten, eller + for å øke den. Trykk

raskt på knappen hvis du vil endre verdien i små trinn, eller hold den inne for å endre verdien raskere. Varigheten kan
reguleres fra 1 til 99 sekunder. Se Endre de lagrede standardverdiene ► 16 for å endre standardverdien for varighet.
Valg av varighet angis på displaypanelet. Hvis ICS AirCal er i driftsmodus, vises innstilt tid på det digitale displayet. Når en
irrigasjon er startet med fotbryteren eller aktiveringsbryteren på leveringshodet, begynner tidsuret å telle ned til 0. En
pipetone høres når tidsuret når 0 for å varsle den som utfører undersøkelsen om å stoppe irrigasjonen. Hvis ICS AirCal er i
standby-modus, vises bare den innstilte varigheten.

3.5

Luftmengde

3.5.1

Anbefalt/standard luftmengde
Standard luftstrøm for kalorisk irrigasjon er 8 liter per minutt.

3.5.2

Stille inn en ny luftmengde
Drei på knappen til høyre for luftstrøm-knappen

for å justere flowmengden. Drei knappen mot urviseren for å øke

luftstrømmen, og med urviseren for å redusere luftstrømmen Reguleringsområdet for luftstrømmen er 4 til 10 liter per
minutt. Luftstrømmen stilles inn ut fra knappens innstilling.
Valgt flowmengde (kun faktisk) vises på displayet. Hvis ICS AirCal er i driftsmodus, vises bare den faktiske flowmengden på
det digitale displayet. Hvis ICS AirCal er i standby-modus, er displayet avslått.

3.6

Lydstyrke for pipesignal
En pipetone høres når tidsuret når 0 for å varsle den som utfører undersøkelsen om å stoppe irrigasjonen. En pipetone på
2000 Hz høres.

3.6.1

Standardinnstilling for pipesignal
Pipesignalets lydstyrke er innstilt på nivå 2 som standard.

3.6.2

Stille inn ny lydstyrke for pipetone
Pipetonens lydstyrke reguleres ved at du trykker på pipesignalknappen

til du hører den pipetonen du vil bruke.

Pipesignalet har 4 nivåer. Se Endre de lagrede standardverdiene ► 16 for å endre standard lydstyrke for pipesignalet.

3.7

Endre de lagrede standardverdiene
Endre alle innstillinger til ønskede verdier. Fastsette hvilken temperatur ICS AirCal skal starte opp med. Hold inne knappen
for høy

eller lav

temperatur i 3 sekunder for å stille inn alle standardinnstillinger (høy og lav temperatur,

oppstartstemperatur, varighet og pipesignal). En pipetone på 1 sekund høres, som bekreftelse på at standardinnstillingene
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er lagret. Husk at standard oppstartstemperatur for ICS AirCal må stemme med temperaturen i den første protokollen i listen (f.eks. hvis du starter med Venstre Lav - må AirCal som standard starte med lav temperatur).

3.8

Visning av vannivå
Vannivået i vannbeholderen vises. Symbolet

viser at vannbeholderen er full. En blå stolpe vises. Symbolet

indikerer at vannbeholderen er halvfull. En blå stolpe vises. Mellom halvfull og tom vil stolpen endres fra blå til oransje.
Dette indikerer at vannbeholderen må fylles. Symbolet

3.8.1

indikerer at vannbeholderen er tom.

Fremgangsmåte ved påfylling:
Forsiktig • Bruk IKKE denne fremgangsmåten for etterfylling hvis: 1) ICS AirCal nettopp er mottatt etter tørr forsendelse. Maskinen er tørr og må fylles og primes, 2) Hvis vannivået i displayet har nådd null fordi brukeren ikke
etterfylte den da den oransje stolpen ble synlig. 3) Hvis ICS AirCal er vippet mer enn 20° mens vannpumpen var i gang.
Hvis ett av disse kriteriene er oppfylt, ser du Komme i gang ► 5 og følger Fylle- og prime-prosedyre ► 9.

Forsiktig • Bruk kun destillert vann. Bruk av vanlig kranvann fører til mineralavleiringer og skade på ICS AirCal.

1. Slå av ICS AirCal og trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Tørk av eventuelt støv på oversiden av ICS AirCal før dekselet åpnes for å etterfylle beholderen.
3. Stå vendt mot ICS AirCal frontpanelet. Bak på høyre side sitter et lite deksel. Bruk unbrakonøkkelen (som ble levert
med holderen til irrigasjonsenheten) til å skru løs dekselet, og fjern dekselet.
4. Bruk unbrakonøkkelen til å skru løs det innvendige dekselet, og fjern dekselet.
5. Trekk ut trakten som fulgte med ICS AirCal.
6. Sett trakten i påfyllingshullet på beholderen.
7. Fyll beholderen ved å fylle vann i trakten.
8. Overvåk vannivået nøye. Fyll opp til undersiden av kanten. Beholderen må IKKE overfylles.
9. Hvis det har samlet seg vann i de små fordypningene der det innvendige dekselet er plassert. Tørk bort overflødig vann
før det innvendige dekselet monteres igjen.
10. Monter det innvendige dekselet, og trekk til skruene.
11. Monter det utvendige dekslet , og trekk til skruene.
12. Sett støpselet til ICS AirCal i stikkontakten, og slå på ICS AirCal.

Forsiktig • Grunnet muligheten for frost under transport må vannet tappes ut av beholderen før forsendelse av
ICS AirCal. Se Feilsøking ► 33 for instruksjoner for fjerning av vann.

Otometrics - ICS AirCal
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4

ICS AirCal Leveringshode og fotbryter

4.1

Leveringshode
Leveringshodet kan holdes i en hvilken som helst stilling som er behagelig for brukeren. Aktivering av flowtid gjøres med
aktiveringsbryteren på leveringshodet. Otoskoplampen kan slås på og av med knappen på baksiden av håndtaket, nedenfor
linsen.

Merk • Slå av lampen når den ikke er i bruk.

Merk • Forsiktig-symboler indikerer at det indre spekulumet aldri må settes i øret uten at et utvendig spekulum for
engangsbruk er montert.

A. Indre spekulum
B. Aktiveringsbryter for flowvarighet

18

C. Otoskoplinse for visning av hele øret
D. Lys på/av-knapp
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4.1.1

Spekulum
Advarsel • Sett aldri det indre spekulumet rett i pasientens øre.

Et utvendig spekulum for engangsbruk må alltid plasseres på leveringshodet før irrigasjon utføres på en pasient. Det
utvendige spekulumet er kun ment for engangsbruk.

4.1.2

Linse
Linsen kan rengjøres med en rengjøringsklut, for eksempel Otometrics optisk rengjøringsklut (delenr. 7590527). Hvis linsen
er skadet eller ødelagt, kan en ny linse kjøpes. Skyv ut den ødelagte linsen, og skyv den nye linsen på plass. Se tilbehørsliste i delen 9.1.

4.1.3

Lys på/av-knapp
Lyset skal være på under irrigasjon for at du skal kunne se trommehinnen for å sikre at luftstrømmen rettes i riktig retning.
Lyset slås på automatisk når ICS AirCal er i driftsmodus. Lyset blinker når den kaloriske testen/irrigasjonen startes med fotbryteren eller aktiveringsbryteren på leveringshodet, for å bekrefte at enhetene startes. Hvis ICS AirCal ikke er brukt på 10
minutter, slukkes lyset automatisk.

4.1.4

Betjening av aktiveringsbryter
Hvis luftstrømmen er på og temperaturen er +/- 0,4 av innstilt verdi, vil et trykk på aktiveringsbryteren starte nedtellingen
og blinke med lyset i leveringshodet (innstilt temperatur må være nådd for at tidsuret skal starte og lyset blinke).
Hvis ICS AirCal er koblet til et ICS VNG/ENG-system:
I VNG starter det første trykket også tracingen, og påfølgende trykk starter videoopptak eller sentertracing, avhengig av
programvarekonfigurasjonen.
I ENG starter det første trykket også tracing, og påfølgende trykk sentrerer tracingen.
Hvis datamaskinen er slått på, men VNG/ENG-programvaren for Otometrics ikke er aktivert, kan flowtiden aktiveres ved å
holde inne aktiveringsbryteren for flowtid i 5 sekunder. Aktiveringsbryteren for flowtid fungerer parallelt med fotbryteren
på leveringshodet.
Nedtellingstidsuret stopper IKKE selv om du trykker på aktiveringsbryteren på håndtaket mer enn én gang.
Hvis luftstrømmen er av, startes nedtellingen IKKE hvis du trykker på aktiveringsbryteren.

4.2

Fotbryter

4.2.1

Betjening
En fotbryter brukes til å aktivere flowtidsuret.
Hvis et ICS VNG/ENG-system er tilkoblet og en kalorisk test er valgt i programvaren, vil første trykk på fotbryteren starte
varighetstidsuret og registrering av tracing i programvaren. Påfølgende trykk sentrerer tracingen (ENG/VNG) eller starter
videoopptak (kun VNG).
Hvis datamaskinen er slått på, men Otometrics VNG/ENG-programvaren ikke er aktivert, kan flowtiden aktiveres ved å
holde fotbryteren inne i 5 sekunder. Fotbryteren fungerer parallelt med aktiveringsbryteren for flowtid på leveringshodet.
Flere trykk på fotbryteren vil IKKE stoppe nedtellingstidsuret eller starte det på nytt.

Otometrics - ICS AirCal
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Hvis ICS AirCal er i standby-modus, starter IKKE nedtellingstidsuret når fotbryteren trykkes inn. I standby-modus kan fotbryteren brukes til å starte en test i ICS VNG/ENG-programvaren.

5

Foreta en kalorisk skylling

5.1

Klargjøring for testing
Slå på enheten ved å trykke på av/på-knappen nederst til venstre på frontpanelet. Standard temperatur (kald er valgt ved
levering) velges automatisk. Dette vises ved at den grønne LED-indikatoren på det digitale displayet tennes. Den faktiske
temperaturen blinker til innstilt temperatur er nådd. Det tar ca. 60 sekunder fra enheten slås på til den innstilte temperaturen nås. Når den innstilte temperaturen er nådd (±0,4 °C), slutter visningen av den faktiske temperaturen å blinke.
Bruk et vanlig otoskop eller leveringshodet med luftstrømmen slått av til å undersøke øregangen for ørevoks og for å fastslå
hvor det er best å rette luftstrømmen. Øregangen skal være fri for ørevoks. Hvis det finnes ørevoks, må den fjernes før
stimulering. Bruk ikke vann til å fjerne ørevoks. Dette fører til at temperaturen i øregangen blir lavere enn ønskelig på
grunn av overflødig vann i øregangen.
Sørg for at pasienten ligger i riktig stilling, med hodet i 30° vinkel.

5.2

Testprosedyre
Foreta hver av de fire irrigasjonene på følgende måte:
1. Kontroller at et nytt spekulum er satt på leveringshodet.
2. Be pasienten holde øynene lukket (VNG) eller åpne (ENG).
3. Lukk brillene for VNG. Be pasienten lukke øynene for ENG.
4. Start responsregistreringen og start irrigasjonen.
5. Begynn å gi pasienten oppgaver 20-30 sekunder inn i irrigasjonen.
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6. Når den innstilte varigheten er nådd, høres en pipetone fra ICS AirCal. Fjern leveringshodet fra pasientens øre, og
fortsett med oppgavene.
7. Like etter spissverdien for respons, lar du pasienten fiksere.
8. Registrer øyebevegelser til responsen gir seg.
9. Kast spekulumet og legg leveringshodet forsiktig i holderen.
Hvis ICS AirCal er koblet til et ICS VNG/ENG-system, vil påfølgende trykk på aktiveringsbryteren for flowtid sentrere tracingen for VNG/ENG eller starte videoopptak for VNG. (Hvis fotbryter er montert, kan også denne brukes til å starte og sentrere tracing eller starte videoopptak.)

6

ICS AirCal Systemsikkerhet
Denne veiledningen Eventuelle lokale forskrifter og bestemmelser må alltid følges. inneholder informasjon og advarsler
som må følges for å sikre at ICS AirCal-systemet fungerer på en sikker måte.
Hvis ICS AirCal-enheten brukes sammen med en testenhet, må du kontrollere at alle opplysninger, forsiktighetsregler og
advarsler i bruksanvisningen for testenheten er fulgt. Se de enkelte bruksanvisningene for spesifikke sikkerhetsregler for
testmoduler og testapparater.

6.1

Brukte symboler
Følg bruksanvisningen
IEC 60601-1
Tabell D.2 #10

Se bruksanvisningen
Angir at brukeren må rådføre seg med bruksanvisningen.
ISO 15223-1
Symbol 5.4.3 og
IEC 60601-1
Tabell D.1 #11

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

Angir at brukeren må lese bruksanvisningen for å få viktig forsiktighetsinformasjon, som
advarsler og forholdsregler som av ulike grunner ikke kan oppgis på selve det medisinske
utstyret.
Se ICS AirCal Leveringshode og fotbryter ► 18.

Tabell D.1 #10

Otometrics - ICS AirCal

21

6 ICS AirCal Systemsikkerhet

Anvendt del type BF
Samsvarer med Type BF-kravene i IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 og EN 60601-1:2006+A1:2013.
IEC 606011:2005+AMD1:2012
EN 606011:2006+A1:2013

CE-samsvarsmerke
Samsvarer med direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr og RoHS-direktivet (2011/65/EU).
93/42/EEC

UL-klassifikasjonsmerking
MEDISINSK – Generelt medisinsk utstyr når det gjelder elektrisk støt, brann og mekanisk fare, bare i
samsvar med:
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1-6:11(R16)
Plassert på frontpanelet. På/av-bryter

Plassert på bakpanelet. Kontakt for fotbryter
Plassert på bakpanelet. Kontakt for ICS VNG/ENG-system

Plassert på bakpanelet. Kontakt for datamaskin (brukes til oppgradering av fastvare og fremtidig
utvikling)
Plassert på bakpanelet. Prime-bryter for vannbeholder

ISO 15223-1

Må ikke brukes på nytt.
Angir medisinsk utstyr som er ment for engangsbruk, eller for bruk på en enkelt pasient under én
enkelt prosedyre.

Symbol 5.4.2

(Relatert til spesifikt tilbehør)
Elektronisk utstyr som dekkes av direktivet 2012/19/EU om kassering av elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE).

EN 50419

Alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer må leveres til separat innsamling
når de ikke lenger skal brukes. Dette kravet gjelder i EU og EØS. Produktene må ikke kastes som usortert restavfall.
Du kan levere enheten og tilbehøret tilbake til Natus Medical Denmark ApS eller til en Natus
Medical Denmark ApS-leverandør. Du kan også kontakte det lokale renovasjonsselskapet for å få råd om
avfallsbehandling.
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6.2

Advarsler
Natus Medical Denmark ApS ICS-produkter er ikke konstruert for å bli brukt sammen med enheter som ikke er godkjent av
Natus Medical Denmark ApS. Kombinert bruk av deler som ikke er godkjent, kan føre til økt elektrisk lekkasje. Alle deler av
ICS AirCal egner seg til å brukes i pasientmiljø.
1. Av hensyn til sikkerheten og for å sikre at garantien er gyldig, må service på ICS AirCal bare utføres av autorisert servicepersonell. Hvis det oppstår feil, kontakter du leverandøren med en detaljert beskrivelse av feilen(e).
Bruk ikke instrumentet hvis det er feil på det.
2. Oppbevares utilgjengelig for væsker. La det ikke komme fuktighet inn i enheten. Fuktighet inne i enheten kan skade
instrumentet og kan føre til risiko for elektrisk støt for brukeren eller pasienten.
3. For å unngå risiko for elektrisk støt må utstyret bare kobles til strømforsyning med beskyttende jord.
4. Bruk ikke instrumentet i nærheten av brennbare anestesimidler (gasser) eller i et oksygenrikt miljø.
5. Ingen deler må spises, brennes eller på annen måte brukes til andre formål enn de bruksområdene som er angitt
under "Beregnet bruk" i denne bruksanvisningen.
6. Utstyret kan kasseres som vanlig elektronisk avfall i henhold til lokale forskrifter.
7. Av sikkerhetsårsaker og grunnet virkningen på EMK må tilbehør som er koblet til kontaktene på utstyret være identisk
med utstyret som leveres med systemet.
8. Sett aldri leveringshodets spekulum inn i pasientens øre uten først å feste det utvendige spekulumet for engangsbruk.
Sett spekulumet forsiktig inn i pasientens øre. Unngå å bruke for mye makt eller stikke det for langt inn. Dette kan føre
til skade.
9. ICS AirCal er ment for bruk i elektromagnetiske miljøer der strålingsforstyrrelsene er kontrollert. Kunden eller brukeren av ICS AirCal kan bidra til å hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å holde en minimumsavstand mellom
bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr.
10. Avslutt bruken av utstyret umiddelbart hvis det forekommer hudirritasjon eller ubehag.
11. Bruk bare destillert vann til å fylle eller etterfylle vannbeholderen. Bruk av vanlig kranvann fører til mineralavleiringer
og skade på ICS AirCal.
12. Det anbefales å bruke standardinnstillinger for å gi stimulus som produserer en respons som kan sammenlignes med
irrigasjon med vann. Varighet over 60 sekunder eller andre temperaturinnstillinger kan føre til at pasienten føler
ubehag.
13. Tilbehør som er koblet til de analoge og digitale kontaktene, må være sertifisert ifølge gjeldende IEC-standarder (dvs.
IEC 950 for databehandlingsutstyr og IEC 60601-1 for medisinsk utstyr.) I tillegg må alle konfigurasjoner samsvare med
systemstandarden IEC 60601-1-1. Alle som kobler tilleggsutstyr til signalinngangen eller signalutgangen, foretar konfigurasjon av et medisinsk system og er derfor ansvarlige for at systemet samsvarer med kravene i systemstandarden IEC
60601-1-1. Rådfør deg med teknisk avdeling eller den lokale representanten hvis du er i tvil.
14. ICS AirCal-irrigasjonsenheten må installeres og settes i drift i henhold til EMC-informasjonen i denne brukerhåndboken. Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke medisinsk elektrisk utstyr. ICS AirCal-irrigasjonsenheten kan bli forstyrret av annet utstyr med CISPR-utslippskrav.
15. Bruk av annet tilbehør og andre kabler enn det som er spesifisert i tilbehørslisten i denne håndboken kan føre til økte
utslipp eller redusert immunitet for ICS AirCal-irrigasjonsenheten.
16. Vi anbefaler ikke å stable enheten med annet utstyr (bortsett fra med ICS Chartr 200 VNG/ENG, som beskrevet i delen
2.1 Romoppsett ► 5) eller å plassere den på sted med dårlig ventilasjon. Det kan påvirke enhetens funksjon. Hvis den
stables eller plasseres med annet utstyr, må det sikres at enhetens funksjon ikke påvirkes.
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6.3

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

6.3.1

Produsentens ansvar
Produsenten er ansvarlig for virkningene på utstyrets sikkerhet, pålitelighet og ytelse utelukkende hvis:
•

All montering, utvidelse, justering, endring og reparasjon utføres av utstyrsprodusenten eller personer som er autorisert av produsenten.

•

Den elektriske installasjonen som utstyret kobles til, er i overensstemmelse med EN/IEC-kravene.

•

Utstyret brukes i samsvar med instruksjonene for bruk.

Produsenten forbeholder seg retten til å fraskrive seg alt ansvar for driftssikkerhet, pålitelighet og ytelse til utstyr som blir
vedlikeholdt av andre parter.

7

Service, rengjøring og vedlikehold
Advarsel • ICS AirCal må ikke under noen omstendighet demonteres. Kontakt leverandøren. Kontroll eller service på
innvendige deler ICS AirCal skal bare utføres av autorisert personell.

7.1

Service
Av sikkerhetshensyn og for at garantien skal være gyldig, skal service og reparasjon av elektromedisinsk utstyr bare utføres
av produsenten av utstyret eller av autoriserte verksteder. Hvis det oppstår feil, kontakter du leverandøren med en detaljert beskrivelse av feilen(e). Bruk ikke enheten hvis det er feil på den.

7.2

Rengjøring
Hold instrumentet så rent og støvfritt som mulig. Bruk en fuktig klut med litt mildt vaskemiddel til å rengjøre enheten og
leveringshodet utvendig.
Oppbevares utilgjengelig for væsker. La det ikke komme fuktighet inn i enheten. Fuktighet inne i enheten kan skade
instrumentet og kan føre til risiko for elektrisk støt for brukeren eller pasienten.

Linse på leveringshodet
Linsen kan rengjøres med en rengjøringsklut, for eksempel Otometrics optisk rengjøringsklut (delenr. 7590527).
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Spekulum (utvendig)
Spekulumet er kun ment for engangsbruk. Det anbefales ikke å rengjøre dem. Flere spekula (delenr. 8-62-44100 – 25 stk.)
kan bestilles fra Natus Medical Denmark ApS eller den lokale representanten.

Kassering
Det er ingen spesielle krav ved kassering av spekulumet (utvendig). De kan altså kasseres i henhold til lokale forskrifter.

7.3

Vedlikehold
Kalibrering
Det er ikke nødvendig å kalibrere dette systemet. Eventuelle lokale forskrifter og bestemmelser må alltid følges. Ny kalibrering kan imidlertid være nødvendig hvis systemet ikke fungerer som forventet.

8

Andre referanser
Du finner flere detaljer i referansemanualen, som er tilgjengelig på CD med delenr. 8-49-91500.

9

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

Driftsmiljø
Temperatur

+15 °C til +35 °C (59 °F til +95 °F)
Driftstemperaturer under -20 °C (-4 °F) eller over +60 ° C (140 °F) kan forårsake
permanent skade.

Rel. fuktighet

<90 %, 35 °C ikke-kondenserende

Lufttrykk

600 hPa til 1060 hPa

Lagring og håndtering
Temperatur

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

Rel. fuktighet

<90 %, 35 °C ikke-kondenserende

Lufttrykk

500 hPa til 1060 hPa

Beholder

Hvis ICS AirCal skal oppbevares uten å brukes i lengre tid eller sendes, må
beholderen være tom.

Otometrics - ICS AirCal
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Standarder
Sikkerhet

Klasse I, Type BF, IPX0.
Samsvarer med:
IEC 60601-1:2005+A1:2012
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1-6:11(R16)

EMK

IEC 60601-1-2

Ytelse
Temperaturområde for stimuli

12 til 50 °C

Kald stimulus

12 til 37 °C (anbefalt innstilling: 24 °C)

Varm stimulus

37 til 50 °C (anbefalt innstilling: 50 °C)

Temperaturvisning

Digital

Tid til temperatur

< 60 sekunder

Temperaturnøyaktighet

+/- 0,4 °C

Tidsområde

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

Flowmengdeområde

4–10 liter per minutt (anbefalt innstilling: 8 liter per minutt)

Flowthastighetens nøyaktighet

+/- 0,4 liter per minutt

Mål
Bredde

34,3 cm (13,5 tommer)

Dybde

30,5 cm (12 tommer)

Høyde

10,2 cm (4 tommer)

Vekt
Med tom beholder

7,9 kg (17,5 lb)

Med full beholder

8,2 kg (18 lb)

Strømforsyning
Inngangsspenning

100–240 VAC 50/60 Hz

Strømforbruk

<192 VA

Sikring

T 1,6 H 250 V

Anvendt del
Den anvendte delen av ICS AirCal er irrigasjonshodet.
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Grunnleggende funksjon
ICS AirCal har ingen grunnleggende funksjon.

9.1

10

Tilbehør og kabler
Element

Delenummer

Spekula (25 stk.)

8-62-44100

Linse (1 stk.)

8-35-33300

Sprøytesett (inkludert trakt)

8-62-46300

Trakt

1-12-66100

Holder til leveringshode

8-62-46200

CD med bruksanvisninger

8-49-91500

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

8-71-90400

9-pinners-subminiatyr til 7-pinners mini-DIN (Chartr XP)

8-71-90300

Fotbryter

8-35-39700

Strømledning, IEC for sykehusbruk

7630024

Strømledning, standard, EU

8-71-240

Strømledning, Storbritannia

8-71-80200

Merknader om elektromagnetisk kompatibilitet
(EMK)
•

ICS AirCal er en del av et medisinsk elektrisk system, og er derfor underlagt spesielle sikkerhetsregler. Derfor må
instruksjonene for installasjon og bruk i dette dokumentet følges nøye.

•

Bærbart og mobilt høyfrekvent kommunikasjonsutstyr, for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre funksjonaliteten til
ICS AirCal.

IEC 60601-1-2:2014 og EN 60601-1-2:2015
Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk stråling for alt utstyr og alle systemer
ICS AirCal er beregnet for bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av det ICS AirCal må forsikre seg om at det brukes i et slikt miljø.
Utslippstest

Samsvar

Elektromagnetisk miljø – veiledning

RF-utslipp

Gruppe 1

ICS AirCal bruker RF-energi bare til interne funksjoner. RF-utslippene er derfor svært

CISPR11

Otometrics - ICS AirCal
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RF-utslipp

Klasse A

ICS AirCal er egnet for bruk på sykehus og i kliniske miljøer.

CISPR11

Merk: Dette utstyret har strålingsegenskaper som gjør det egnet til bruk i indus-

Harmoniske utslipp IEC 61000-3-2

triområder og sykehus (CISPR 11 klasse A). Hvis det brukes i et boligmiljø (noe CISPR 11

Samsvarer

klasse B normalt kreves for), kan ikke dette utstyret tilby tilstrekkelig vern mot radio-

Spenningsvariasjoner/flimmerutslippIEC Samsvarer

frekvenskommunikasjonstjenester. Brukeren kan måtte iverksette dempingstiltak, så

61000-3-3

som å flytte eller snu utstyret.

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet for alt utstyr og alle systemer
ICS AirCal er beregnet for bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av det ICS AirCal må forsikre seg om at det brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest

IEC 60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

testnivå
Elektrostatisk utlading (ESD)

+/- 8 kV kontakt

+/- 8 kV kontakt

Gulvet skal være av tre, betong eller keramikkfliser. Hvis

IEC 61000-4-2

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

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

gulvet har gulvbelegg i syntetisk materiale, skal den rela-

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

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

tive fuktigheten være minst 30 %.

Elektrisk rask transient/burst

+/- 2 kV for strømforsyningslinjer

+/- 2 kV for strømforsyningslinjer

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kom-

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV for inn-/utgangslinjer

+/- 1 kV for inn-/utgangslinjer

mersielle miljøer eller sykehusmiljøer.

Topp

+/- 1 kV linje(r) til linje(r)

+/- 1 kV linje(r) til linje(r)

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kom-

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV linje(r) til jord

+/- 2 kV linje(r) til jord

mersielle miljøer eller sykehusmiljøer.

+/- 2 kV I/U-linje(r) til jord

+/- 2 kV I/U-linje(r) til jord

Spenningsfall, korte avbrudd

0 % U T; 0,5 sykluser

0 % U T; 0,5 sykluser

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kom-

og spenningsvariasjoner på

Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

mersielle miljøer eller sykehusmiljøer. Hvis brukeren av

strøminngangslinjer

270° og 315°

270° og 315°

ICS AirCal krever kontinuerlig drift under strømbrudd i

IEC 61000-4-11

0 % U T; 1 syklus

0 % U T; 1 syklus

strømnettet, anbefales det at ICS AirCal drives via en

og

og

UPS-enhet eller et batteri.

70 % U T; 25/30 sykluser

70 % U T; 25/30 sykluser

Enkeltfase: ved 0°

Enkeltfase: ved 0°

0 % U T; 250/300 sykluser

0 % U T; 250/300 sykluser

30 A/m

Ingen relevante porter som kan

Strømfrekvensens magnetfelt skal være på nivåer som

påvirkes

kjennetegner typiske steder i nærings- eller sykehusmiljø.

Spenningsbrudd på strøminngangslinjer
IEC 61000-4-11
Strømfrekvens
(50/60 Hz) magnetisk felt
IEC 61000-4-8

U T er strømnettets spenning før bruk av testnivået.

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet – for utstyr og systemer som brukes på helseinstitusjoner
ICS AirCal er beregnet for bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av det ICS AirCal må forsikre seg om at det brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest

IEC 60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

testnivå
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Ledet RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz til 80 MHz

150 kHz til 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM-bånd

ISM-bånd

Utstrålt RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,7 GHz

80 MHz til 2,7 GHz

Nærhetsfelt fra trådløs RF-kom-

27 V/m

27 V/m

Avstanden mellom ICS AirCal og trådløst radio-

munikasjonsutstyr

386 MHz

386 MHz

frekvent kommunikasjonsutstyr må være mer

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

enn 30 cm (11,8 tommer).

Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområdet.
Merknad 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og reflektering fra konstruksjoner, gjenstander og personer.
a. Feltstyrkene fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobiltelefon/trådløs telefon) og mobil landradio, amatørradio, AM- og FM-radiosendere
og TV-sendere kan ikke fastslås eksakt teoretisk. En elektromagnetisk undersøkelse av stedet bør overveies for å vurdere det elektromagnetiske miljøet som
følge av faste RF-sendere. Hvis de målte feltstyrkene på stedet der det ICS AirCal brukes overskrider det gjeldende RF-samsvarsnivået over, må det kontrolleres
at det ICS AirCal fungerer som det skal. Hvis det påvises unormal funksjon, kan ytterligere tiltak være nødvendige, for eksempel ved å snu eller flytte ICS AirCal.
b. I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz, skal feltstyrkene være lavere enn 3 V/m.

Anbefalt separasjonsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og ICS AirCal
The ICS AirCal er ment for bruk i et elektromagnetisk miljø der feltbundne RF-forstyrrelser er kontrollert. Kunden eller brukeren av det ICS AirCal kan bidra til å
hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å holde en minimumsavstand mellom bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr ICS AirCal som
anbefalt nedenfor, i henhold til kommunikasjonsutstyrets maksimale utgangseffekt.
Senderens maksimale nominelle

Separasjonsavstand ifølge senderens frekvens

utgangseffekt

m

W

0,01

Otometrics - ICS AirCal

150 kHz til 80 MHz

80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,12

0,12

0,23
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0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

For sendere med en maksimal nominell utgangseffekt som ikke finnes i listen over, kan anbefalt avstand d i meter (m) beregnes ved hjelp av ligningen som gjelder senderens frekvens, der P er senderens maksimale nominelle utgangseffekt i watt (W) ifølge produsenten av senderen.

Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområdet.
Merknad 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og reflektering fra konstruksjoner, gjenstander og personer.

IEC 60601-1-2:2007 og EN 60601-1-2:2007
Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk stråling for alt utstyr og alle systemer
ICS AirCal er beregnet for bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av det ICS AirCal må forsikre seg om at det brukes i et slikt miljø.
Utslippstest

Samsvar

Elektromagnetisk miljø – veiledning

RF-utslipp

Gruppe 1

ICS AirCal bruker RF-energi bare til interne funksjoner. RF-utslippene er derfor svært

CISPR11

lave, og forårsaker sannsynligvis ikke forstyrrelser på elektronisk utstyr i nærheten.

RF-utslipp

Klasse A

CISPR11

ICS AirCal er egnet for bruk i alle miljøer, inkludert boliger og andre steder som er koblet til det offentlige lavspente strømnettet som forsyner bygninger brukt til boligformål.

Harmoniske utslipp IEC 61000-3-2

Samsvarer

Merk: Dette utstyret har strålingsegenskaper som gjør det egnet til bruk i industriområder og sykehus (CISPR 11 klasse A). Hvis det brukes i et boligmiljø (noe CISPR 11

Spenningsvariasjoner/flimmerutslippIEC Samsvarer
61000-3-3

klasse B normalt kreves for), kan ikke dette utstyret tilby tilstrekkelig vern mot radiofrekvenskommunikasjonstjenester. Brukeren kan måtte iverksette dempingstiltak, så
som å flytte eller snu utstyret.

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet for alt utstyr og alle systemer
ICS AirCal er beregnet for bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av det ICS AirCal må forsikre seg om at det brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest

IEC 60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

testnivå
Elektrostatisk utlading (ESD)

+/- 6 kV kontakt

+/- 6 kV kontakt

Gulvet skal være av tre, betong eller keramikkfliser. Hvis gulvet

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV luft

+/- 8 kV luft

har gulvbelegg i syntetisk materiale, skal den relative fuktigheten være minst 30 %.
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Elektrisk rask transient/burst

+/- 2 kV for strøm-

+/- 2 kV for strøm-

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kom-

IEC 61000-4-4

forsyningslinjer

forsyningslinjer

mersielle miljøer eller sykehusmiljøer.

+/- 1 kV for inn-/utgangslinjer

+/- 1 kV for inn-/utgangslinjer

Topp

+/- 1 kV linje(r) til linje(r)

+/- 1 kV linje(r) til linje(r)

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kom-

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV linje(r) til jord

+/- 2 kV linje(r) til jord

mersielle miljøer eller sykehusmiljøer.

Spenningsfall, korte avbrudd

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

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

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kom-

og spenningsvariasjoner på

syklus

syklus

mersielle miljøer eller sykehusmiljøer. Hvis brukeren av ICS

strøminngangslinjer

40 % UT (60 % fall i U T) for 5

40 % UT (60 % fall i U T) for 5

AirCal krever kontinuerlig drift under strømbrudd i strøm-

IEC 61000-4-11

sykluser

sykluser

nettet, anbefales det at ICS AirCal drives via en UPS-enhet eller

70 % U T (30 % fall i U T) i 25 syk-

70 % U T (30 % fall i U T) i 25 syk-

et batteri.

luser

luser

<5 % U T (>95 % fall i U T) for 5 s

<5 % U T (>95 % fall i U T) for 5 s

3 A/m

3 A/m

Strømfrekvens

Strømfrekvensens magnetfelt skal være på nivåer som

(50/60 Hz) magnetisk felt

kjennetegner typiske steder i nærings- eller sykehusmiljø.

IEC 61000-4-8
U T er strømnettets spenning før bruk av testnivået.

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet – for utstyr og systemer som IKKE er livsopprettholdende
ICS AirCal er beregnet for bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av det ICS AirCal må forsikre seg om at det brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest

IEC 60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

testnivå
Ledet RF

3 V rms

3 V rms

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr må

IEC 61000-4-6

150 kHz til 80 MHz

150 kHz til 80 MHz

ikke brukes nærmere noen del av ICS AirCal,
inkludert kabler, enn den anbefalte avstanden som
beregnes ut fra ligningen som gjelder senderens frekvens.
Anbefalt separasjonsavstand:
d = 1,2
d = 1,2

for 80 MHz til 800 MHz

d = 2,3

for 80 MHz til 2,5 GHz,

der P er maksimal nominell utgangseffekt fra senUtstrålt RF

3 V/m

3 V/m

deren i watt (W) ifølge produsenten av senderen,

IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,5 GHz

80 MHz til 2,5 GHz

og d er den anbefalte separasjonsavstanden i meter
(m).
Feltstyrker fra faste RF-sendere, som fastslått ved
en elektromagnetisk undersøkelse av stedet, a må
være lavere enn samsvarsnivået i hvert frekvensområdet. b
Forstyrrelser kan forekomme i nærheten av utstyr
merket med dette symbolet:

Otometrics - ICS AirCal
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Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområdet.
Merknad 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og reflektering fra konstruksjoner, gjenstander og personer.
a. De industrielle, vitenskapelige og medisinske MSI-båndene mellom 150 kHz og 80 MHz er 6,765 MHz til 6,795 MHz; 13,553 MHz til 13,567 MHz; 26,957 MHz til 27,283
MHz; og 40,66 MHz til 40,70 MHz.
b. Kompatibilitetsnivået i ISM-frekvensbåndene mellom 150 kHz og 80 MHz og i frekvensområdet 80 MHz til 2,5 GHz er ment for å redusere sannsynligheten for at
mobilt/bærbart kommunikasjonsutstyr forårsaker forstyrrelser hvis de ved en feil tas med inn på pasientområder. Derfor brukes en tilleggsfaktor på 10/3 ved
beregning av avstand til sendere i disse frekvensområdene.
c. Feltstyrkene fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobiltelefon/trådløs telefon) og mobil landradio, amatørradio, AM- og FM-radiosendere
og TV-sendere kan ikke fastslås eksakt teoretisk. En elektromagnetisk undersøkelse av stedet bør overveies for å vurdere det elektromagnetiske miljøet som
følge av faste RF-sendere. Hvis de målte feltstyrkene på stedet der det ICS AirCal brukes overskrider det gjeldende RF-samsvarsnivået over, må det kontrolleres
at det ICS AirCal fungerer som det skal. Hvis det påvises unormal funksjon, kan ytterligere tiltak være nødvendige, for eksempel ved å snu eller flytte ICS AirCal.
d. I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz, skal feltstyrkene være lavere enn 3 V/m.

Anbefalt separasjonsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og ICS AirCal
The ICS AirCal er ment for bruk i et elektromagnetisk miljø der feltbundne RF-forstyrrelser er kontrollert. Kunden eller brukeren av det ICS AirCal kan bidra til å
hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å holde en minimumsavstand mellom bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr ICS AirCal som
anbefalt nedenfor, i henhold til kommunikasjonsutstyrets maksimale utgangseffekt.
Senderens maksimale nominelle

Separasjonsavstand ifølge senderens frekvens

utgangseffekt

m

W
150 kHz til 80 MHz

80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

For sendere med en maksimal nominell utgangseffekt som ikke finnes i listen over, kan anbefalt avstand d i meter (m) beregnes ved hjelp av ligningen som gjelder senderens frekvens, der P er senderens maksimale nominelle utgangseffekt i watt (W) ifølge produsenten av senderen.

Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområdet.
Merknad 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og reflektering fra konstruksjoner, gjenstander og personer.
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Feilsøking
Problem
ICS AirCal Varsellyden ved overoppheting er
en hørbar, kontinuerlig pipetone.
Årsaker:
1. Lavt vannivå / tom vannbeholder.
2. ICS AirCal er vippet 20° eller mer mens
pumpen var i gang, er det fare for at
pumpen har tatt inn luft i stedet for vann.
3. ICS AirCal fungerer ikke som den skal.

Alternativ 1:
Se på visningen av vannivå. Hvis stolpen er oransje, betyr det at du må
etterfylle vann på ICS AirCal. Slå av ICS AirCal. Følg fylle- og primeprosedyren i Fylle- og prime-prosedyre ► 9. Slå på enheten og
kontroller at den fungerer som den skal.

Alternativ 2:
Se på visningen av vannivå. Hvis stolpen er blå, skal det være tilstrekkelig vann i beholderen, men dette må kontrolleres. Slå av
ICS AirCal. Følg fylle- og prime-prosedyren i Fylle- og prime-prosedyre
► 9.
Kontroller visuelt at det er vann i beholderen. Etterfyll vann hvis vannivået er lavt eller beholderen er tom. Slå på enheten og kontroller at
den fungerer som den skal.
Kontakt Natus Medical Denmark ApS brukerstøtte og rapporter at
ICS AirCal ikke fungerer som forventet, uansett om enhetene fungerer
eller ikke.

Fjerning av vann

Forsiktig • Hvis enheten skal sendes, må
følgende gjøres:
1) Tapp ut vannet i beholderen for å
unngå fare for frostskade.
2) Sikre luftpumpehusest med transportskruene som følger med enheten.

1. Slå av ICS AirCal, og trekk støpselet til ICS AirCal ut av
stikkontakten.
2. Tørk av eventuelt støv på oversiden av ICS AirCal før
dekselet åpnes for å etterfylle beholderen.
3. Stå vendt mot frontpanelet på irrigasjonsenheten. Bak
på høyre side sitter et lite deksel. Bruk unbrakonøkkelen (som ble levert med holderen) til å skru
løs dekselet og fjerne det.
4. Bruk unbrakonøkkelen til å skru løs det innvendige
dekselet, og fjern dekselet.
5. Bruk det medfølgende sprøytesettet til å fjerne vannet fra beholderen.
6. Sett støpselet til ICS AirCal i stikkontakten, og slå deretter på ICS AirCal.
7. Slå av luftstrømmen.
8. Pumpen primes ved hjelp av prime-bryteren på bakpanelet.
9. Trykk på prime-knappen for å slå på funksjonen, og
hold den inne i 5 sekunder.
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Fastvareprosedyrer
Ved oppgradering av fastvare for ICS AirCal finner du CD-en med AirCal fastvareoppgradering der enhetsdriveren for
ICS AirCal er installert. Enhetsdriveren installeres ved å følge instruksjonene i Installere enhetsdriveren ► 35 før du
fortsetter.

12.1

Oppgradere fastvaren
1. Slå av ICS AirCal-systemet.
2. Finn modusknappen for fastvare på bakpanelet (nås gjennom hull A) og USB-porten (B) på ICS AirCal .

A. Tilgang til fastvareknapp

B.

USB-port

3. Koble USB-kabelen til USB-porten på ICS AirCal og til USB-porten på datamaskinen.
4. Slå på datamaskinen, og sett inn CD-en for oppgradering av fastvare for ICS AirCal.
5. Bruk en kulepenn til å trykke og holde inne fastvaremodusknappen mens du slår på ICS AirCal-enheten. Hold inne i 3
sekunder (displayet er tomt).
6. Dobbeltklikk filen AirCalFirmwareUpdate.exe for å kjøre oppdateringsprogrammet.
7. Klikk på Update AirCal Firmware.
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Merk • Hvis oppgraderingen ikke lykkes, klikker du Skriv oppdateringslogg til tekstfil. Send denne filen Natus
Medical Denmark ApS kundestøttetjenesten.

12.2

Installere enhetsdriveren
Denne prosedyren installerer enhetsdriveren på datamaskinen som skal brukes til å oppdatere fastvaren for ICS AirCal.
1. Slå på datamaskinen.
2. Sett inn CD-en med oppgradering av fastvaren for ICS AirCal.
3. Åpne mappen AirCal Driver på CD-en, og finn filen AirCalInstaller.exe.
4. Dobbeltklikk filen for å kjøre installasjonsprogrammet.
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