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1 Beskrivning av enheten

1

Beskrivning av enheten
Spolningsanordningen ICS AirCal är ett lättanvänt och precist verktyg för kalorisk stimulering med hjälp av varm eller kall
luft som används för att framkalla nystagmus under VNG/ENG-undersökningar. Systemet tillhandahåller kalorisk stimulering
genom ett noga kontrollerat luftflöde. Luftens temperatur kan justeras från 12 till 50 °C. Systemet kan förinställas på två
temperaturer, en för varm kalorisk stimulering och en för kall kalorisk stimulering. Temperaturen regleras exakt via den
temperaturgivare som sitter i närheten av luftutflödet. Tack vare givarhuvudets innovativa utformning går det att observera
stimuleringsområdet vilket gör det enkelt att framkalla reaktioner som är korrekta och kan upprepas.

1.1

Avsedd användning
Användare: Systemet får endast användas av utbildad medicinsk personal med förkunskaper om de medicinska och
vetenskapliga fakta som ligger bakom proceduren.
Användning: En enhet för luftbaserad kalorisk stimulans används för att låta en luftstråle med viss hastighet och temperatur
flöda in i hörselgången, vilket används för att testa den vestibulära funktionen vid undersökning av patientens balanssystem.
Vestibulär stimulering av båggångarna ger upphov till ofrivilliga ögonrörelser som mäts och registreras med en
nystagmografiapparatur.

1.1.1

Typografiska konventioner
Användning av rubrikerna Varning, Försiktigt och Anm.
Användarhandboken använder skyddsanvisningar på följande sätt för att uppmärksamma information om korrekt och säker
användning av enheten eller programvaran:

Varning • Anger att användaren eller patienten riskerar att dö eller drabbas av allvarliga skador.

Försiktig • Anger att användaren, patienten, själva enheten eller data riskerar att skadas.

Anm • Visar att du bör vara uppmärksam.

4

Otometrics - ICS AirCal

2 Komma igång

2

Komma igång

2.1

Rumsplanering

A.
B.
C.
D.
E.

Vask
VNG/ENG-utrustning
Räkneverk
Skåp över bänken
Undersökarens stol
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F.
G.
H.
I.

Ljusramp
Fotpall
Undersökningsbord
Telefon
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ICS AirCal är konstruerad för att kunna användas på bekväm arbetshöjd, t.ex. på ett bord eller en rullvagn. ICS AirCal är
stapelbar och kan kombineras med maskinvaran Chartr 200 VNG/ENG. ICS AirCal bör placeras högst upp för att göra det så
enkelt som möjligt att fylla på vattenbehållaren. Se till att givarhuvudet kan nå patientens öra. Se också till att stolens höjd
går att justera till rätt höjd för att du ska kunna se det tympaniska membranet (trumhinnan) under spolningen.

Anm • ICS AirCal kan beställas med kablar i två olika längder, antingen 3 meter (standard) eller 4 meter långa
(förlängda). Beslut om vilken längd som ska beställas bör fattas innan köpet av utrustningen genomförs.

2.2

Installation och inställningar

2.2.1

Ta bort transportskruvarna
Luftpumphuset säkras med transportskruvar för att undvika att luftpumpen skadas under transporten. Du måste ta bort
dessa skruvar för att pumphuset ska kunna röra sig fritt, vilket även reducerar luftpumpens ljudnivå. Du måste spara
transportskruvarna för att kunna fästa pumphuset igen om apparaten behöver transporteras.
1. Lossa transportskruv (A) och (B).
2. Förvara dem tillsammans med setet med injektionssprutorna, tratten och insexnyckeln.

2.2.2

Installera hållaren för givarhuvudet
Försiktig • Installera basstationen innan du fyller på vattenbehållaren. Du måste luta ICS AirCal-enheten i över 20° för
att kunna genomföra installationen. Om vattenbehållaren innehåller vatten kan luft komma in i systemet när du
lutar enheten. Det är inte sannolikt att systemet kommer till skada, men du behöver skölja genom pump och
vattenbehållare för att systemet ska fungera ordentligt och inte överhettas.

Innan du installerar basstationen för givarhuvudet måste du bestämma hur den ska monteras:
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•

Basstationen kan monteras på enhetens vänstra eller högra sida.

•

Om enheten inte är placerad vid bordskanten rekommenderar vi att basstationen monteras i vågrätt läge (A).
Om enheten är placerad vid bordskanten rekommenderar vi att basstationen monteras i vinkel (B).

1. Ta fram väskan som medföljde basstationen. Den innehåller tre skruvar och en insexnyckel.
2. Lägg ICS AirCal på bordet med den sida där du har valt att montera basstationen vänd uppåt, och med enhetens
undersida vänd mot dig.
3. Leta rätt på hålen där hållaren ska monteras.

4. Skruva fast hållaren vid enheten och använd insexnyckeln för att dra åt skruvarna.
5. Placera basstationen så att den del där givarhuvudets nederdel ska sitta är vänd mot enhetens framsida. Skjut in
basstationen i fästet i vågrätt läge.

6. Om enheten ska placeras vid bordskanten ska du vinkla fästet framåt så långt det går.
7. Kontrollera att fästets skruvhål stämmer överens med basstationens skruvhål. Sätt fast basstationen på fästet och
använd insexnyckeln för att dra åt skruven.
8. Förvara insexnyckeln tillsammans med setet med injektionssprutor. Du kommer att behöva den när du fyller på
vattenbehållaren.
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2.2.3

Beskrivning av den bakre panelen på ICS AirCal

Anm • USB-ingången på
programvaran ► 36

2.2.3.1

används för att uppdatera den fasta programvaran. Se Hantera den fasta

Ansluta fotpedalen
Fotpedalen ingår i standardutrustningen som medföljer ICS AirCal. Anslut fotpedalen till baksidan av spolningsanordningen
. Om ICS AirCal är anslutet till ett ICS VNG/ENG-system, och du vill använda fotpedalen för att starta andra test än
det kaloriska, måste du ha spolningsanordningen påslagen för att kunna använda fotpedalen.

2.2.3.2

Ansluta till ett ICS VNG/ENG-system
ICS AirCal kan anslutas till ett ICS VNG/ENG-system. Koppla spolningskabeln till spolanordningens baksida

och till ICS

VNG/ENG-systemet.
När de två enheterna kopplas ihop blir fler funktioner tillgängliga. Se Hantera aktiveringsreglaget ► 20 för mer
information.

2.2.3.3

Ansluta nätkabeln
ICS AirCal ska anslutas till ett vägguttag genom att nätkabeln ansluts till spolningsenheten på ICS AirCal som sedan kopplas
in i vägguttaget.
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A. Kontakt för nätkabel

Varning • Den här utrustningen måste vara anslutet till ett jordat strömuttag för att undvika risken för elektriska
stötar.

2.2.3.4

Koppla från nätkabeln
Enheten och alla enheter med egen strömförsörjning som är anslutna till den bör stängas av innan några anslutningar
etableras. Om du behöver koppla bort enheten från strömförsörjningen drar du ut kontakten ur eluttaget. Ställ inte

enheten så att det är svårt att komma åt kontakten om du behöver dra ut den ur vägguttaget.

2.2.3.5

Procedur för påfyllning och sköljning
Vatten används för att kyla ned luften i ICS AirCal. Vattenbehållaren måste fyllas på innan enheten används.

Varning • För att förhindra elstötar måste spolningsanordningen på ICS AirCal vara avstängd och kontakten måste
dras ut från väggkontakten innan vattenbehållaren fylls på.

Försiktig • Använd den här proceduren om: 1) ICS AirCal nyss har levererats och därmed är helt torr. Den måste då
först fyllas och sköljas. 2) Om vattennivåindikeringen sjunkit till noll eftersom användaren inte fyllde på vatten då
fältet var orange. 3) Om ICS AirCal har lutat över 20° samtidigt som vattenpumpen var igång. Om inget av dessa
kriterier uppfylls och om vattennivåindikeringen visar ett orange fält som anger att påfyllning behövs ska du följa
instruktionerna i Påfyllningsprocedur: ► 17

Försiktig • Använd endast destillerat vatten. Om vanligt kranvatten används bildas mineralavlagringar som skadar
ICS AirCal.

Påfyllning
1. Stäng av spolningsanordningen ICS AirCal och dra ut kontakten ur vägguttaget.
2. Torka av eventuellt damm på ovansidan.
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3. Om du står vänd mot frontpanelen sitter det lilla locket till höger på baksidan. Använd insexnyckeln (medföljer
basstationen) för att skruva bort locket till behållaren och ta bort det.

A. Lock till
vattenbehållaren

4. Använd insexnyckeln för att lossa det inre locket och ta bort det.

10
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A. Det inre
locket

5. Veckla ut tratten som följer med spolningsanordningen för ICS AirCal och placera den i hålet till behållaren.
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A. Tratt

6. Häll vatten i tratten för att fylla behållaren.
7. Var noga med vattennivån. Fyll behållaren upp till kanten. Överfyll INTE behållaren.
8. Ta bort tratten.
9. Torka upp eventuellt överskottsvatten som kan ha runnit ner i de små inbuktningar där det inre locket är placerat.
10. Sätt tillbaka det inre locket.

Sköljning
1. Sätt in kontakten till spolningsenheten i vägguttaget och starta den.
2. Stäng av luftflödet.
3. Leta rätt på spolningsknappen på baksidan

.

4. Håll in spolningsknappen i 5 sekunder.
5. Släpp knappen för att stoppa spolningen och vänta i 5 sekunder.
6. Upprepa steg 4 och 5 10 gånger vardera.
7. Tryck på knappen för kallt läge,

. Sänk temperaturen till 12 °C.

8. Om temperaturen når inställd nivå är spolningsanordningen färdigspolad. Fortsätt till steg 10.
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9. Om temperaturen inte når 12 °C inom ca 3 minuter, eller om alarmet för överhettning hörs, hoppa då till proceduren
Spolning med böjd slang ► 13.
10. Stäng av spolningsanordningen och dra ut kontakten ur vägguttaget.
11. Ta bort det inre locket.
12. Kontrollera om vattenbehållaren är full. Om inte, placera tratten i påfyllningshålet och fyll på vatten.
13. Ta bort tratten och sätt tillbaka det inre locket. Dra åt skruvarna.
14. Sätt tillbaka det yttre locket och dra åt skruvarna.
15. Sätt in kontakten till spolningsenheten i vägguttaget och starta den.

Anm • Det förinställda luftflödet för kalorisk spolning är 8 liter per minut. Eventuell transport kan ha rubbat vredet
för luftflödet. Du kan behöva återställa inställningen av luftflödet.

Spolning med böjd slang
1. Använd sprutan med böjd slang och fyll sprutan med vatten från behållaren.
2. Placera änden av den böjda slangen i öppningen till pumpen. Slangen är då vänd mot spolningsanordningens framsida.

3. Samtidigt som du trycker på spolningsknappen

ska du spruta in vatten i öppningen.

4. Släpp spolningsknappen.
5. Håll in spolningsknappen i 5 sekunder.
6. Släpp knappen för att stoppa spolningen och vänta i 5 sekunder.
7. Upprepa steg 5 och 6 10 gånger vardera.
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8. Tryck på knappen för kallt läge,

. Sänk temperaturen till 12 °C.

9. Om temperaturen når inställd nivå är spolningsanordningen färdigspolad. Fortsätt till steg 11.
10. Om temperaturen inte når 12 °C inom ca 3 minuter ska du upprepa stegen 1 till 9.
11. Stäng av spolningsanordningen och dra ut kontakten ur vägguttaget.
12. Kontrollera om vattenbehållaren är full. Om inte, placera tratten i påfyllningshålet och fyll på vatten.
13. Ta bort tratten och sätt tillbaka det inre locket. Dra åt skruvarna.
14. Sätt tillbaka det yttre locket och dra åt skruvarna.
15. Sätt in kontakten till spolningsenheten i vägguttaget och starta den.

Försiktig • På grund av risk för frysning under transporten måste eventuellt vatten i vattenbehållaren tömmas ut
innan ICS AirCal transporteras. Se Felsökning ► 35 för instruktioner om tömning.

3

ICS AirCal frontpanel
Detta avsnitt beskriver alla kontroller på frontpanelen på ICS AirCal.

3.1

ICS AirCal enhet på/av
Detta är en strömbrytare som du trycker in för att slå på eller stänga av strömmen till ICS AirCal. Enheten är på när den
gröna lysdioden och den digitala displayen tänds. När ICS AirCal-enheten först slås på är den i driftsläge.
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3.2

Standbyläge/driftsläge
När du slår på ICS AirCal är luftflödet påslaget som standard. Tryck på luftsflödesknappen

för att växla mellan

standbyläge och driftsläge för ICS AirCal. I standbyläge (luftflöde av) är spolningsanordningen påslagen, men luftflöde,
vatten- och luftpump, fläkt samt uppvärmnings- och kylningsmekanismerna är avstängda. Vi rekommenderar standbyläge när
ICS AirCal är ansluten till ett ICS VNG/ENG-system och fotpedalen används för att starta andra prover (t.ex. Dix Hallpike) i
Chartr-programmet. Stäng av luftflödet när enheten inte används.

3.3

Temperatur

3.3.1

Rekommenderad/förinställd temperatur
De förinställda temperaturerna är 24 °C för kyla och 50 °C för värme.

3.3.2

Ändra temperatur

3.3.2.1

Temporär justering
För att justera temperaturen för en enskild patient trycker du på knapparna

. Minustecknet (-) sänker

temperaturen och plustecknet (+) höjer temperaturen. Tryck snabbt på knappen om små justeringar behövs eller håll in
knappen om du vill ändra inställningen snabbare. Intervallet för kall temperatur är från 12 till 37 °C. Intervallet för varm
temperatur är från 37 till 50 °C.. Temperaturen kan justeras i steg om 0,1 °C. För att ändra sparade förinställda värden för
varm eller kall temperatur, se Ändra sparade förinställningar ► 16.

3.3.3

Växla mellan kall och varm temperatur
Använd knapparna för varm

eller kall

temperatur för att välja önskad stimulering. Om ICS AirCal är

ansluten till ett ICS VNG/ENG-system kommer valet av kaloriskt protokoll (t.ex. Left Warm [Vänster varm]) automatiskt att
ställa in även spolningsanordningens temperatur. Därför behöver den inte ställas in manuellt. Den förinställda
starttemperaturen för ICS AirCal bör dock stämma överens med temperaturen för det första kaloriska protokollet i din lista
(om du t.ex. börjar med Vänster kall som förinställning, då ska du välja Kall som förval även för ICS AirCal). Det går att spara
starttemperaturen (kall eller varm). Enheten är förinställd på kall temperatur.. Se avsnitt Ändra sparade förinställningar ►
16.
Temperaturvalet kommer att synas på displaypanelen. Om ICS AirCal är i driftsläge kommer enbart den temperatur som du
just nu har valt att visas. Faktisk och inställd temperatur visas på displayen. Så snart du har valt en temperatur kommer
displayen att börja blinka. Den blinkar ända tills den har nått en temperatur på ±0,4 från den förinställda temperaturen
eller den temperatur som du själv har ställt in. Det tar upp till 60 sekunder att nå vald temperatur. Om ICS AirCal är i
standbyläge kommer inställningarna för både varmt och kallt att visas, men däremot inte den faktiska temperaturen.

3.4

Timer för inställning av varaktighet

3.4.1

Rekommenderad/förinställd varaktighet för timer
Den förinställda varaktigheten för kalorisk spolning är 60 sekunder.

Otometrics - ICS AirCal
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3.4.2

Ändra varaktighet
Tryck på knapparna

för att ställa in varaktigheten. Minustecknet (-) minskar varaktigheten och plustecknet (+)

ökar den. Tryck snabbt på knappen om små justeringar behövs eller håll in knappen om du vill ändra inställningen
snabbare. Tidsintervallet är 1 till 99 sekunder. För att ändra det förinställda värdet för varaktighet, se Ändra sparade
förinställningar ► 16.
Vald varaktighet visas på displayen. Om ICS AirCal är i driftsläge visas inställd tid på den digitala displayen. Timerns
nedräkning mot 0 startar så snart du har startat spolningen med reglaget på givarhuvudet eller med fotpedalen. Så snart
timern når 0 hörs en ljudsignal som visar att du ska avbryta spolningen. Om ICS AirCal är i standbyläge kommer endast den
inställda tiden att visas.

3.5

Luftflödeshastighet

3.5.1

Rekommenderad/förinställd luftflödeshastighet
Det förinställda luftflödet för kalorisk spolning är 8 liter per minut.

3.5.2

Ändra luftflödeshastighet
Vrid på ratten till höger om luftflödesknappen

om du vill justera flödeshastigheten. Vrid ratten motsols för att öka

luftflödet och medsols för att minska luftflödet. Luftflödet kan ställas in på värden från 4 till 10 liter per minut. Luftflödet
ställs in baserat på hur ratten är inställd.
Flödeshastigheten du har valt visas på displayen. Om ICS AirCal är i driftsläge visas den faktiska flödeshastigheten på
displayen. Om ICS AirCal är i standbyläge är displayen släckt.

3.6

Ljudsignalens volym
Så snart timern når 0 hörs en ljudsignal som visar att du ska avbryta spolningen. Signalen har en frekvens på 2 000 Hz.

3.6.1

Förinställd volym för ljudsignal
Standardljudsignalen är inställd på nivå 2.

3.6.2

Ändra ljudsignalens volym
Justera ljudsignalsvolymen genom att hålla in ljudsignalsknappen

tills du hör den ljudsignal du vill använda som

standard. Det finns fyra ljudsignalvolymer. För att ändra det förinställda värdet för ljudsignalens volym, se Ändra sparade
förinställningar ► 16.

3.7

Ändra sparade förinställningar
Ändra alla inställningar till önskad inställning. Bestäm starttemperatur för ICS AirCal. Håll in knappen för varm
kall

16

eller

temperatur i tre sekunder för att bestämma alla standardinställningar (varma och kalla temperaturer,

Otometrics - ICS AirCal

3 ICS AirCal frontpanel

starttemperatur, varaktighetstid och signalvolym). En ljudsignal på en sekund bekräftar att standardinställningarna har
sparats. Glöm inte att den förinställda starttemperaturen för ICS AirCal bör matcha temperaturen i det första kaloriska
protokollet på din lista (om du t.ex. börjar med förinställningen ”Left Cool” (Vänster kall) så kommer AirCal-enheten att
startas med kall temperatur).

3.8

Visning av vattennivå
Vattennivån i behållaren visas i displayen. Symbolen
visas. Symbolen

visar att vattenbehållaren är full och ett blått fält kommer att

visar att vattenbehållaren är halvfull och ett blått fält kommer att visas. När vattenbehållaren är

halvfull till tom kommer fältet att ändra färg från blått till orange för att visa att behållaren behöver fyllas på. Symbolen
visar att vattenbehållaren är tom.

3.8.1

Påfyllningsprocedur:
Försiktig • Använd INTE denna påfyllningsprocedur om: 1) ICS AirCal nyss har levererats och därmed är helt torr. Den
måste då först fyllas och sköljas. 2) Om vattennivåindikeringen sjunkit till noll eftersom användaren inte fyllde på
vatten då fältet var orange. 3) Om ICS AirCal har lutat över 20° samtidigt som vattenpumpen var igång. Om något av
dessa kriterier uppfyllts, se Komma igång ► 5 och följ anvisningarna i Procedur för påfyllning och sköljning ► 9

Försiktig • Använd endast destillerat vatten. Om vanligt kranvatten används bildas mineralavlagringar som skadar
ICS AirCal.

1. Stäng av ICS AirCal och dra ut kontakten från vägguttaget.
2. Torka bort eventuellt damm ovanpå ICS AirCal innan du öppnar locket för att fylla på vattenbehållaren.
3. Ställ dig så att du är vänd mot frontpanelen på ICS AirCal. Till höger på baksidan finns ett litet lock. Använd
insexnyckeln (medföljer spolningshållaren) för att skruva bort locket och ta sedan bort det.
4. Använd insexnyckeln för att lossa det inre locket och ta bort det.
5. Veckla ut tratten som följer med ICS AirCal.
6. Placera tratten i hålet för påfyllning av vattenbehållaren.
7. Häll vatten i tratten för att fylla behållaren.
8. Var noga med vattennivån. Fyll behållaren upp till kanten. Överfyll INTE behållaren.
9. Om du råkade spilla vatten i de små inbuktningarna där det inre locket är placerat ska du torka upp det du spillt innan
du sätter tillbaka det inre locket.
10. Sätt tillbaka det inre locket och dra åt skruvarna.
11. Sätt tillbaka det yttre locket och dra åt skruvarna.
12. Sätt in kontakten till ICS AirCal i vägguttaget och slå på ICS AirCal.

Otometrics - ICS AirCal
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Försiktig • På grund av risk för frysning under transporten måste eventuellt vatten i vattenbehållaren tömmas ut
innan ICS AirCal transporteras. Se Felsökning ► 35 för anvisningar om hur du tömmer ut vattnet.

4

ICS AirCal Givarhuvud och fotpedal

4.1

Givarhuvud
Användaren kan hålla givarhuvudet på det sätt som känns mest bekvämt. Flödestiden aktiveras med hjälp av ett reglage
som sitter på givarhuvudet. Otoskoplampan sätts på och stängs av med knappen på baksidan av handtaget, nedanför linsen.

Anm • Stäng av lampan när den inte används.

Anm • Symbolen ”Försiktigt” indikerar att det inre spekulumet aldrig ska placeras i örat utan att ett yttre spekulum
för engångsbruk är fäst vid det.
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A. Inre spekulum
B. Reglage för flödestidsaktivering

4.1.1

C. Otoskop med 360° synfält
D. På/av-knapp för lampan

Spekulum
Varning • Placera aldrig det inre spekulum direkt i patientens öra.

Ett yttre spekulum för engångsbruk ska alltid placeras på givarhuvudet innan en spolning på en patient utförs. Det yttre
spekulumet för engångsbruk får endast användas en gång.

4.1.2

Lins
Linsen kan rengöras med en rengöringsduk som t.ex. Otometrics rengöringsduk för optik (artikelnr 7590527). Det är möjligt
att köpa en ersättningslins om den befintliga linsen går sönder. Skjut ut den trasiga linsen och skjut den nya linsen på plats.
Se avsnitt 9.1 för en lista över tillbehör.

4.1.3

På/av-knapp för lampa
Lampan bör vara på under spolningen för att det ska gå att se det tympaniska membranet (trumhinnan), vilket gör det
enklare att rikta luftflödet. Lampan tänds automatiskt när ICS AirCal är i driftsläge. Lampan blinkar så snart det kaloriska
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provet/spolningen startas genom att fotpedalen trycks ner eller reglaget på givarhuvudet trycks in. Detta visar att
enheterna håller på att initieras. När ICS AirCal inte har använts på 10 minuter kommer lampan automatiskt att släckas.

4.1.4

Hantera aktiveringsreglaget
Om luftflödet är påslaget och temperaturen är ±0,4 °C från det inställda värdet, och du trycker in aktiveringsreglaget på
handtaget så startas nedräkningstimern och lampan i givarhuvudet blinkar (inställd temperatur måste uppnås för att starta
timern och för att lampan ska blinka).
Om ICS AirCal är ansluten till ett ICS VNG/ENG-system:
Vid VNG-testning startas registreringen av ögonpositionskurvan första gången aktiveringsreglaget trycks in. Vid efterföljande
intryckningar startas videoinspelningen eller också centreras ögonpositionskurvan, beroende på hur programvaran är
inställd.
Vid ENG startas registrering av ögonpositionskurvan första gången aktiveringsreglaget trycks in, och vid efterföljande
intryckningar centreras ögonpositionskurvan.
Om datorn är påslagen men programvaran Otometrics VNG/ENG inte har startats kan flödesperioden aktiveras genom att
hålla in aktiveringsreglaget i fem sekunder. Både reglaget för flödestidsaktivering och fotpedalen styr givarhuvudet.
Nedräkningen kommer INTE att stoppas eller startas om även om du trycker på aktiveringsreglaget på handtaget upprepade
gånger.
Om luftflödet är avstängt kommer nedräkningstimern INTE att starta även om du trycker in aktiveringsreglaget på
handtaget.

4.2

Fotpedal

4.2.1

Användning
En fotpedal används för att aktivera flödestimern.
Om ett ICS VNG/ENG-system är anslutet och ett kaloriskt prov har valts i programvaran kommer timern för varaktighet och
datainspelning att startas första gången som pedalen trampas ned. Om pedalen trampas ned ännu en gång kommer
ögonpositionskurvan att centreras (ENG/VNG) eller också startas videoinspelningen (endast VNG).
Om datorn är på men programvaran Otometrics VNG/ENG inte är igång, kan du aktivera flödestiden genom att trampa ned
fotpedalen i fem sekunder. Givarhuvudets reglage för aktivering av flödestiden kan användas parallellt med fotpedalen.
Att trycka ner fotpedalen mer än en gång kommer INTE att stoppa eller starta om nedräkningstimern.
Om ICS AirCal är i standbyläge går det INTE att starta nedräkningstimern genom att trampa ned fotpedalen. Om enheten är
i standbyläge kan fotpedalen användas för att starta alla typer av prov i ICS VNG/ENG-programvaran.

5

Genomföra en kalorisk spolning

5.1

Förbereda testning
Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren längst ned till vänster på frontpanelen. Standardtemperaturen
(fabriksinställningen är kall) ställs automatiskt in vilket du kan se på den gröna lampan och på displayen. Den faktiska
temperaturen blinkar ända tills den inställda temperaturen har uppnåtts. Det tar cirka 60 sekunder att nå den inställda
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temperaturen efter att enheten har slagits på. När den inställda temperaturen nåtts (±0,4 °C) kommer temperaturdisplayen
att sluta blinka.
Undersök hörselgången med hjälp av ett vanligt otoskop eller med hjälp av givarhuvudet (med luftströmmen avstängd) för
förekomst av öronvax och för att avgöra hur luftströmmen bäst ska riktas. Hörselgången bör i stort sett vara fri från öronvax.
Om detta inte är fallet måste öronvaxet tas bort innan stimulationen genomförs. Använd inte vatten för att avlägsna
öronvaxet eftersom detta gör att temperaturen i hörselgången blir svalare än önskvärt på grund av kvarlämnat vatten.
Kontrollera att patienten är placerad på rätt sätt, dvs. i ryggläge med huvudet i 30º vinkel.

5.2

Testprocedur
Utför de fyra spolningarna på följande sätt:
1. Kontrollera att ett nytt spekulum har placerats på givarhuvudet.
2. Be patienten att hålla ögonen öppna (VNG) eller stängda (ENG).
3. Stäng skyddsglasögonen för VNG. Be patienten att blunda för ENG.
4. Börja registrera patientens reaktioner och påbörja spolningen.
5. Börja ge patienten uppgifter 20–30 sekunder efter att spolningen har inletts.
6. När varaktigheten löpt ut avger ICS AirCal en ljudsignal. Ta då bort givarhuvudet från patientens öra och fortsätt att
instruera patienten.
7. Direkt efter den starkaste responsen ska patienten tillåtas fixera blicken.
8. Registrera patientens ögonrörelser tills responsen upphör.
9. Ta av spekulum från givarhuvudet och placera försiktigt givarhuvudet i hållaren.
Om ICS AirCal är ansluten till ett ICS VNG/ENG-system kommer ögonpositionskurvan att centreras om VNG/ENG används
eller också startar videoinspelningen för VNG när reglaget för aktivering av flödestid trycks in på nytt. (Om fotpedalen är
installerad kan även den användas för att starta och positionera ögonpositionskurvan och starta videoinspelningen.)

Otometrics - ICS AirCal
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6

ICS AirCal systemsäkerhet
Den här användarhandboken Lokala lagar och föreskrifter måste alltid följas.innehåller information och varningar som du
måste följa för att ICS AirCal-systemet ska kunna användas på ett säkert sätt.
Se till att all information och alla varningar i testenhetens användarhandbok följs när ICS AirCal-systemet används
tillsammans med en testenhet. Se de specifika handböckerna för säkerhetsinformation gällande testmoduler och
testenheter.

6.1

Symboler som används
Följ instruktionerna i bruksanvisningen
IEC 60601-1
Tabell D.2 #10

Se bruksanvisningen
Anger att användaren ska läsa bruksanvisningen.
ISO 15223-1
Symbol 5.4.3 och
IEC 60601-1
Tabell D.1 #11

Varning
ISO 15223-1
Symbol 5.4.4 och
IEC 60601-1

Innebär att användaren behöver läsa instruktionerna för att läsa viktig säkerhetsinformation som t.ex.
varningar och försiktighetsåtgärder som av olika skäl inte kan anslås på den medicintekniska
produkten.
Mer information finns i ICS AirCal Givarhuvud och fotpedal ► 18.

Tabell D.1 #10

Tillämpad del typ BF
Uppfyller BF-kraven i IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 och EN 60601-1:2006+A1:2013.
IEC 606011:2005+AMD1:2012
EN 606011:2006+A1:2013

CE-märkning

93/42/EEG
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Uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och RoHS-direktivet
(2011/65/EU).
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Märkning med UL-klassificering
MEDICINSK – Allmän medicinsk utrustning vad gäller elstötar, brandrisk och mekanisk risk endast i
enlighet med följande:
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 No. 60601-1-6:11(R16)
Placerad på frontpanelen. Strömbrytare

Placerad på bakpanelen. Ingång för fotpedal
Placerad på bakpanelen. Ingång för ICS VNG/ENG-systemet

Placerad på bakpanelen. Ingång för dator (används för att uppdatera fast programvara och framtida
uppgraderingar)
Placerad på bakpanelen. Knapp för sköljning av vattenbehållaren

ISO 15223-1

Får inte återanvändas.
Anger att detta är en medicinteknisk enhet avsedd för engångsbruk eller för användning med en enda
patient under en enda procedur.

Symbol 5.4.2

(Berör vissa tillbehör)
Elektronisk utrustning som omfattas av direktivet 2012/19/EU om elektroniskt och elektriskt avfall
(WEEE).

SS-EN 50419

Alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer måste sorteras och slängas i sina
respektive avfallskategorier när de är uttjänta. Kravet gäller i alla EU-länder. Släng inte sådana här
produkter som osorterat avfall.
Du kan lämna in enheten och dess tillbehör direkt till Natus Medical Denmark ApS eller till någon av
Natus Medical Denmark ApSs leverantörer. Du kan också kontakta kommunen för att få information om
hur du ska hantera avfallet.

6.2

Varningar – anmärkningar
Produkter från Natus Medical Denmark ApS ICS är inte utformade för att användas med några enheter som inte godkänts av
Natus Medical Denmark ApS. Kombinationen av ej godkända delar kan resultera i ökat elektrisk läckage. Alla delar av ICS
AirCal är anpassade för att användas bland patienter.
1. Av säkerhetsskäl, och för att garantin ska gälla, får endast auktoriserad servicepersonal öppna ICS AirCal och utföra
service på utrustningen. Om något fel uppstår skriver ni en detaljerad beskrivning av felet/felen och kontaktar
leverantören.
Använd inte ett defekt instrument.
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2. Utsätt inte enheten för några vätskor. Ingen fukt får komma in i enheten. Fukt inuti enheten kan skada instrumentet
och leda till att användaren eller patienten riskerar att få en elstöt.
3. Den här utrustningen måste vara anslutet till ett jordat strömuttag för att undvika risken för elektriska stötar.
4. Använd inte instrumentet i närheten av lättantändliga medel (gaser) eller i syrerika miljöer.
5. Inga delar får förtäras, brännas eller användas i några andra syften än de som beskrivs i avsnittet Avsedd användning i
den här användarhandboken.
6. Utrustningen kan hanteras som vanligt elektroniskt avfall, i enlighet med lokala förordningar.
7. Av säkerhetsskäl, måste tillbehör som ansluts till utrustningens utgående uttag vara identiska med den typ av tillbehör
som levereras tillsammans med systemet.
8. Placera aldrig givarhuvudets spekulum i patientens öra utan att först sätta på ett yttre spekulum för engångsbruk.
Engångsspekulumet ska försiktigt placeras i patientens öra. Undvik att använda överdriven kraft eller att föra in
spekulumet alltför djupt då det kan medföra skador.
9. ICS AirCal är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där störningar i form av strålning kontrolleras.
Användaren av ICS AirCal kan hjälpa till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett
minimiavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning.
10. Avbryt omedelbart användningen av utrustningen om hudirritation eller obehag uppstår.
11. Endast destillerat vatten ska användas för att fylla vattenbehållaren. Om vanligt kranvatten används bildas
mineralavlagringar som skadar ICS AirCal.
12. Vi rekommenderar att de förvalda inställningarna används för att åstadkomma stimuli som motsvarar spolning med
vatten. Om du väljer en varaktighet som överstiger 60 sekunder eller andra temperaturinställningar kan det vara
obehagligt för patienten.
13. Tillbehörsutrustning som ansluts till de analoga och digitala gränssnitten måste uppfylla kraven i relevanta SS-EN/IECstandarder (t.ex. måste utrustning för databehandling uppfylla standarden SS-EN/IEC 950 och medicinsk utrustning ska
uppfylla standarden SS-EN/IEC 60601-1). Alla konfigureringar ska dessutom följa systemstandarden SS-EN/IEC 60601-1-1.
Personer som ansluter ytterligare utrustning till den del av utrustningen som styr ingångssignalen eller utsignalen
konfigurerar ett medicinskt system och är därför ansvariga för att systemet uppfyller kraven i systemstandarden SSEN/IEC 60601-1-1. Om du har några frågor kring detta kan du kontakta den tekniska serviceavdelningen eller din lokala
representant.
14. Spolningsanordningen på ICS AirCal måste installeras och tas i bruk i enlighet med EMC-informationen i denna
handbok. Bär- och flyttbar RF-kommunikationsutrustning kan påverka medicinsk elektronisk utrustning.
Spolningsanordningen ICS AirCal kan störas av annan utrustning med CISPR-emissionskrav.
15. Om andra tillbehör och/eller kablar än de som anges i listan Tillbehör i denna handbok används kan detta leda till ökad
strålning eller minskad immunitet för spolningsanordningen ICS AirCal.
16. Vi rekommenderar att enheten inte staplas på annan utrustning (utom med ICS Chartr 200 VNG/ENG enligt
beskrivningen i avsnittet 2.1 Rumsplanering ► 5) eller placeras i ett dåligt ventilerat utrymme eftersom det kan
påverka enhetens prestanda. Om den staplas på eller placeras intill annan utrustning måste enhetens funktioner
kontrolleras så att de fungerar korrekt.
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6.3

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

6.3.1

Tillverkarens ansvar
Tillverkaren ansvarar för inverkan på utrustningens säkerhet, pålitlighet och prestanda endast om:
•

alla monteringsarbeten, utbyggnader, anpassningar, ändringar och reparationer utförs av tillverkaren eller av personal
som tillverkaren godkänt.

•

den elektriska installation som utrustningen ansluts till följer SS-EN/IEC-kraven.

•

utrustningen används i enlighet med bruksanvisningarna.

Tillverkaren reserverar sig rätten att avsäga sig allt ansvar för driftsäkerhet, tillförlitlighet och prestanda hos utrustning som
underhållits eller reparerats av andra parter.

7

Service, rengöring och underhåll
Varning • Du får inte under några omständigheter montera isär ICS AirCal. Kontakta leverantören. Delarna inne i
ICS AirCal får bara kontrolleras och servas av auktoriserad personal.

7.1

Service
Av säkerhetsskäl, och för att garantin ska gälla, måste service och reparation av den elektromedicinska utrustningen alltid
utföras av tillverkaren eller av servicepersonal på auktoriserade verkstäder. Om något fel uppstår skriver ni en detaljerad
beskrivning av felet/felen och kontaktar leverantören. Använd inte en defekt utrustning.

7.2

Rengöring
Håll instrumentet så rent och dammfritt som möjligt. Använd en mjuk, lätt fuktad trasa med lite milt rengöringsmedel för
att rengöra utsidan och givarhuvudet.
Utsätt inte enheten för några vätskor. Ingen fukt får komma in i enheten. Fukt inuti enheten kan skada instrumentet och
leda till att användaren eller patienten riskerar att få en elstöt.

Lins på givarhuvudet
Linsen kan rengöras med en rengöringsduk som t.ex. Otometrics rengöringsduk för optik (artikelnr 7590527).
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Spekulum (yttre)
Spekulum för engångsbruk får endast användas en gång. Vi rekommenderar inte att dessa rengörs. Ytterligare spekula
(artikelnr 8-62-44100, 25 st.) går att beställa från Natus Medical Denmark ApS eller din lokala representant.

Kassering
Det finns inga särskilda krav på hur spekulum (yttre) ska kasseras, vilket betyder att du kan slänga dem i enlighet med de
lokala förordningarna.

7.3

Underhåll
Kalibrering
Systemet behöver inte kalibreras. Lokala lagar och föreskrifter måste alltid följas. Om systemet inte fungerar som förväntat
kan dock en omkalibrering krävas.

8

Övriga referenser
Mer information finns i referenshandboken som finns tillgänglig på cd-skiva (artikelnr 8-49-91500).

9

Tekniska specifikationer
ICS AirCal är av typ 1079 från Natus Medical Denmark ApS.

Driftsmiljö
Temperatur

+15 °C till +35 °C
Användning vid temperaturer under -20°C eller över +60°C) kan orsaka
permanenta skador.

Rel. Luftfuktighet

<90 %, 35 °C, ej kondenserande

Lufttryck

600 hPa till 1 060 hPa

Förvaring och hantering
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Temperatur

-25 °C till +60 °C

Rel. Luftfuktighet

<90 %, 35 °C, ej kondenserande

Lufttryck

500 hPa till 1 060 hPa

Vattenbehållare

Om ICS AirCal-enheten inte ska användas utan förvaras en längre tid eller om
utrustningen ska transporteras ska vattenbehållaren vara tom.
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Standarder
Säkerhet

Klass I, Typ BF, IPX0.
Uppfyller kraven i:
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 No. 60601-1-6:11(R16)

EMC

IEC 60601-1-2

Prestanda
Temperatur för stimulus

12 till 50 °C

Kall stimulering

12 till 37 °C (rekommenderad inställning: 24 °C)

Varm stimulering

37 till 50 °C (rekommenderad inställning: 50 °C)

Temperaturavläsning

Digital

Tid till temperatur

<60 sekunder

Temperaturnoggrannhet

±0,4 °C

Tidsintervall

±0,4 °C 1 till 99 sekunder (rekommenderad inställning: 60 sekunder)

Flödeshastighet

4–10 liter per minut (rekommenderad inställning: 8 liter per minut)

Flödesnoggrannhet

±0,4 liter per minut

Dimensioner
Bredd

34,3 cm (13,5 tum)

Djup

30,5 cm (12 tum)

Längd

10,2 cm (4 tum)

Vikt
Med tom behållare

7,9 kg

Med full behållare

8,2 kg

Nätaggregat
Ingångsspänning

100–240 VAC, 50/60 Hz

Strömförbrukning

<192 VA

Säkring

T 1,6 H 250 V

Tillämpad del
Spolningshuvudet är den del av ICS AirCal som har kontakt med patienten.
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10 Påpekanden om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Essentiell prestanda
ICS AirCal har ingen essentiell prestanda.

9.1

10

Tillbehör och kablar
Objekt

Artikelnummer

Spekula (25 st.)

8-62-44100

Lins (1 st.)

8-35-33300

Set med injektionsspruta (inklusive tratt)

8-62-46300

Tratt

1-12-66100

Basstation för givarhuvud

8-62-46200

Användarhandböcker på cd

8-49-91500

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

8-71-90400

9-polig D-sub till 7-polig mini-DIN (Chartr XP)

8-71-90300

Fotpedal

8-35-39700

Nätkabel, SS-EN/IEC-godkänd för sjukhusbruk

7630024

Nätkabel, standard, EU

8-71-240

Nätkabel, Storbritannien

8-71-80200

Påpekanden om elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC)
•

ICS AirCal är en del av ett medicinskt elektriskt system och är av säkerhetsskäl underkastat särskilda
försiktighetsåtgärder. Därför måste installations- och driftsanvisningarna i detta dokument följas mycket noggrant.

•

Bärbar och flyttbar högfrekvent kommunikationsutrustning, som mobiltelefoner, kan orsaka störningar hos ICS AirCal.

IEC 60601-1-2:2014 och EN 60601-1-2:2015
Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetiska emissioner för all utrustning och alla system
ICS AirCal är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder ICS AirCal bör kontrollera att miljön är just sådan.
Emissionstest

Överensstämmelse

Elektromagnetisk miljö – handledning

RF-emissioner

Grupp 1

ICS AirCal använder endast RF-energi för sina interna funktioner. Därför är dess RF-

CISPR11

emissioner mycket låga och kan inte orsaka störningar på närliggande elektronisk
utrustning.

28

Otometrics - ICS AirCal

10 Påpekanden om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

RF-emissioner

Klass A

ICS AirCal är lämplig för användning på sjukhus och i kliniska miljöer.

CISPR11

Anm.: Utrustningens emissionsegenskaper gör att den är lämplig att användas inom

Harmoniska emissioner IEC 61000-3-2

industrier och sjukhus (CISPR 11 klass A). Om den används i bostadsmiljöer (där CISPR

Överensstämmelse

11 klass B normalt krävs) ger utrustningen eventuellt inte tillräckligt med skydd för

Spänningsvariationer/flimmeremissioner Överensstämmelse

kommunikationstjänster som använder sig av radiofrekvenser. Användaren kan

IEC 61000-3-3

behöva vidta åtgärder som t.ex. att omplacera utrustningen.

Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet för all utrustning och alla system
ICS AirCal är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder ICS AirCal bör kontrollera att miljön är just sådan.
Immunitetstest

IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – handledning

testnivå
Elektrostatisk urladdning

±8 kV kontakt

±8 kV kontakt

Golven bör vara av trä, betong eller keramikplattor. Om

(ESD)

±2 kV, ±4 kV,

±2 kV, ±4 kV,

golven är täckta med syntetmaterial ska den relativa

IEC 61000-4-2

±8 kV, ±15 kV luft

±8 kV, ±15 kV luft

luftfuktigheten vara minst 30 %.

Snabba transienter och

±2 kV för

±2 kV för

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den i en

pulsskurar

strömförsörjningsledningar

strömförsörjningsledningar

typisk kommersiell lokal eller i sjukhusmiljö.

IEC 61000-4-4

±1 kV för in-/utgående ledningar

±1 kV för in-/utgående ledningar

Stötpulser

±1 kV ledning till ledning

±1 kV ledning till ledning

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den i en

IEC 61000-4-5

±2 kV ledning till jord

±2 kV ledning till jord

typisk kommersiell lokal eller i sjukhusmiljö.

±2 kV I/O-ledning/ledningar till

±2 kV I/O-ledning/ledningar till

jord

jord

Spänningsdippar, korta

0 % U T; 0,5 cykel

0 % U T; 0,5 cykel

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den i en

avbrott och

Vid 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

Vid 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

typisk kommersiell lokal eller i sjukhusmiljö. Om

spänningsvariationer på

270° och 315°

270° och 315°

användaren av ICS AirCal vill att systemet ska fungera

strömförsörjningsingångar

0 % U T; 1 cykel

0 % U T; 1 cykel

trots strömavbrott rekommenderar vi att ICS AirCal

IEC 61000-4-11

och

och

strömförsörjs av en UPS eller ett batteri.

70 % U T; 25/30 cykler

70 % U T; 25/30 cykler

Enskild fas: vid 0°

Enskild fas: vid 0°

0 % U T; 250/300 cykler

0 % U T; 250/300 cykler

30 A/m

Inga relevanta portar som skulle

Effektfrekventa magnetfält bör ha en nivå typiska för en

kunna påverkas

lokal i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

Spänningsavbrott på
strömförsörjningsingångar
IEC 61000-4-11
Effektfrekvens
(50/60 Hz) magnetfält
IEC 61000-4-8

U T är huvudspänningen innan testnivån används.

Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet – för utrustning och system inom hälso- och sjukvårdsmiljöer
ICS AirCal är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder ICS AirCal bör kontrollera att miljön är just sådan.
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Immunitetstest

IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – handledning

testnivå
Ledningsbunden RF

3 Vrms

3 Vrms

IEC 61000-4-6

150 kHz till 80 MHz

150 kHz till 80 MHz

6 Vrms

6 Vrms

ISM-band

ISM-band

Utstrålad RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz till 2,7 GHz

80 MHz till 2,7 GHz

Närhetsfält från RF vid trådlös

27 V/m

27 V/m

Avståndet mellan elektroniska delar av ICS AirCal

kommunikation

386 MHz

386 MHz

och flyttbar RF-kommunikationsutrustning

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

1 720 MHz, 1 845 MHz, 1 970

1 720 MHz, 1 845 MHz, 1 970

MHz

MHz

28 V/m

28 V/m

2 450 MHz

2 450 MHz

9 V/m

9 V/m

5 240 MHz, 5 500 MHz, 5 785

5 240 MHz, 5 500 MHz, 5 785

MHz

MHz

IEC 61000-4-3

måste vara mer än 30 cm (11,8 tum).

Anm. 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensomfånget.
Anm. 2: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och
människor.
a. Fältstyrkor från fasta sändare, såsom basstationer för radiotelefoner (mobila/trådlösa) och landmobilradio, amatörradio, AM- och FM-radiosändningar och
TV-sändningar kan inte teoretiskt förutspås med noggrannhet. För att bedöma den elektromagnetiska miljön på grund av fasta RF-sändare bör en
elektromagnetisk platsundersökning övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på platsen där ICS AirCal används överstiger den tillämpbara RFuppfyllelsenivån ovan, bör ICS AirCal kontrolleras så att det går att säkerställa att den fungerar normalt. Om ICS AirCal inte skulle fungera normalt kan det bli
nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder, till exempel att göra om inställningarna eller flytta enheten till en annan plats.
b. I frekvensomfånget 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkorna understiga 3 V/m.

Rekommenderade avstånd mellan bärbar och flyttbar RF-kommunikationsutrustning och ICS AirCal
ICS AirCal är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där störningar i form av strålning kontrolleras. Användaren av ICS AirCal kan hjälpa till att
förhindra elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och ICS AirCal.
Rekommenderade minimiavstånd anges nedan baserat på kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.
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Uppskattad maximal uteffekt för

Avstånd i enlighet med sändarens frekvens

sändaren

m

W
150 kHz till 80 MHz

80 MHz till 800 MHz

800 MHz till 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

För sändare som uppskattas ha en maximal uteffekt som inte finns med i listan ovan kan det rekommenderade avståndet d i meter (m) beräknas med hjälp av
den ekvation som går att tillämpa på sändarens frekvens, där P är sändarens uppskattade maximala uteffekt i watt (W) enligt tillverkaren.

Anm. 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensomfånget.
Anm. 2: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och
människor.

IEC 60601-1-2:2007 och EN 60601-1-2:2007
Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetiska emissioner för all utrustning och alla system
ICS AirCal är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder ICS AirCal bör kontrollera att miljön är just sådan.
Emissionstest

Överensstämmelse

Elektromagnetisk miljö – handledning

RF-emissioner

Grupp 1

ICS AirCal använder endast RF-energi för sina interna funktioner. Därför är dess RF-

CISPR11

emissioner mycket låga och kan inte orsaka störningar på närliggande elektronisk
utrustning.

RF-emissioner

Klass A

CISPR11

ICS AirCal kan användas i alla miljöer, inklusive hemmiljöer och miljöer som är
direktanslutna till lågspänningskraftnät som förser bostadshus med el.

Harmoniska emissioner IEC 61000-3-2

Överensstämmelse

Anm.: Utrustningens emissionsegenskaper gör att den är lämplig att användas inom
industrier och sjukhus (CISPR 11 klass A). Om den används i bostadsmiljöer (där CISPR
11 klass B normalt krävs) ger utrustningen eventuellt inte tillräckligt med skydd för

Spänningsvariationer/flimmeremissioner Överensstämmelse

kommunikationstjänster som använder sig av radiofrekvenser. Användaren kan

IEC 61000-3-3

behöva vidta åtgärder som t.ex. att omplacera utrustningen.

Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet för all utrustning och alla system
ICS AirCal är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder ICS AirCal bör kontrollera att miljön är just sådan.
Immunitetstest

IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – handledning

testnivå

Otometrics - ICS AirCal
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Elektrostatisk urladdning (ESD) ±6 kV kontakt

±6 kV kontakt

Golven bör vara av trä, betong eller keramikplattor. Om golven

IEC 61000-4-2

±8 kV luft

är täckta med syntetmaterial ska den relativa luftfuktigheten

±8 kV luft

vara minst 30 %.
Snabba transienter och

±2 kV för

±2 kV för

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den i en typisk

pulsskurar

strömförsörjningsledningar

strömförsörjningsledningar

kommersiell lokal eller i sjukhusmiljö.

IEC 61000-4-4

±1 kV för in-/utgående

±1 kV för in-/utgående

ledningar

ledningar

Stötpulser

±1 kV ledning till ledning

±1 kV ledning till ledning

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den i en typisk

IEC 61000-4-5

±2 kV ledning till jord

±2 kV ledning till jord

kommersiell lokal eller i sjukhusmiljö.

Spänningsdippar, korta

< 5 % U T (> 95 % dipp av U T)

< 5 % U T (> 95 % dipp av U T)

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den i en typisk

avbrott och

under en halv cykel

under en halv cykel

kommersiell lokal eller i sjukhusmiljö. Om användaren av ICS

spänningsvariationer på

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

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

AirCal vill att systemet ska fungera trots strömavbrott

strömförsörjningsingångar

cykler

cykler

rekommenderar vi att ICS AirCal strömförsörjs av en UPS eller

IEC 61000-4-11

70 % U T (30 % dipp av U T)

70 % U T (30 % dipp av U T)

ett batteri.

under 25 cykler

under 25 cykler

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

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

3 A/m

3 A/m

Effektfrekvens

Effektfrekventa magnetfält bör ha en nivå typiska för en lokal i

(50/60 Hz) magnetfält

en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

IEC 61000-4-8
U T är huvudspänningen innan testnivån används.

Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet – för utrustning och system som inte är LIVSUPPEHÅLLANDE
ICS AirCal är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder ICS AirCal bör kontrollera att miljön är just sådan.
Immunitetstest

IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – handledning

testnivå
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Ledningsbunden RF

3 Vrms

3 Vrms

Bärbar och flyttbar RF-kommunikationsutrustning

IEC 61000-4-6

150 kHz till 80 MHz

150 kHz till 80 MHz

bör inte användas närmare någon del av ICS AirCal,
inklusive kablar, än det rekommenderade avstånd
som du beräknat med hjälp av den ekvation som går
att tillämpa på sändarens frekvens.
Rekommenderat avstånd:
d = 1,2

Utstrålad RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz till 2,5 GHz

80 MHz till 2,5 GHz

d = 1,2

för 80 till 800 MHz

d = 2,3

för 80 MHz till 2,5 GHz,

där P är sändarens maximala uteffektskapacitet i watt
(W) enligt tillverkaren, och d är det rekommenderade
avståndet i meter (m).
Fältstyrkan från fasta RF-sändare, som fastslagits vid
en elektromagnetisk undersökning av platsen, a bör
vara mindre än överensstämmelsenivån för varje
frekvensomfång. b
Interferens kan förekomma i närheten av utrustning
som är försedd med den här symbolen:

Anm. 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensomfånget.
Anm. 2: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och
människor.
a. ISM-banden (de industriella, vetenskapliga och medicinska banden) mellan 150 kHz och 80 MHz är 6,765 MHz till 6,795 MHz; 13,553 MHz till 13,567 MHz; 26,957
MHz till 27,283 MHz och 40,66 MHz till 40,70 MHz.
b. Överensstämmelsenivåerna i ISM-frekvensbanden mellan 150 kHz och 80 MHz, samt inom frekvensomfånget 80 MHz till 2,5 GHz, är definierad med syfte att
minska sannolikheten för att bär- och flyttbar kommunikationsutrustning orsakar interferens om sådan utrustning finns i patientområdet. Därför används
en extra faktor, 10/3, när det rekommenderade avståndet för sändare inom dessa frekvensomfång räknas ut.
c. Fältstyrkor från fasta sändare, såsom basstationer för radiotelefoner (mobila/trådlösa) och landmobilradio, amatörradio, AM- och FM-radiosändningar och
TV-sändningar kan inte teoretiskt förutspås med noggrannhet. För att bedöma den elektromagnetiska miljön på grund av fasta RF-sändare bör en
elektromagnetisk platsundersökning övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på platsen där ICS AirCal används överstiger den tillämpbara RFuppfyllelsenivån ovan, bör ICS AirCal kontrolleras så att det går att säkerställa att den fungerar normalt. Om ICS AirCal inte skulle fungera normalt kan det bli
nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder, till exempel att göra om inställningarna eller flytta enheten till en annan plats.
d. I frekvensomfånget 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkorna understiga 3 V/m.

Rekommenderade avstånd mellan bärbar och flyttbar RF-kommunikationsutrustning och ICS AirCal
ICS AirCal är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där störningar i form av strålning kontrolleras. Användaren av ICS AirCal kan hjälpa till att
förhindra elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och ICS AirCal.
Rekommenderade minimiavstånd anges nedan baserat på kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.

Otometrics - ICS AirCal

33

10 Påpekanden om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Uppskattad maximal uteffekt för

Avstånd i enlighet med sändarens frekvens

sändaren

m

W
150 kHz till 80 MHz

80 MHz till 800 MHz

800 MHz till 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

För sändare som uppskattas ha en maximal uteffekt som inte finns med i listan ovan kan det rekommenderade avståndet d i meter (m) beräknas med hjälp av
den ekvation som går att tillämpa på sändarens frekvens, där P är sändarens uppskattade maximala uteffekt i watt (W) enligt tillverkaren.

Anm. 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensomfånget.
Anm. 2: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och
människor.
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Felsökning
Problem
ICS AirCal När systemet varnar för
överhettning hörs en kontinuerlig
varningssignal.
Orsaker:
1. Vattenbehållaren är nästan eller helt tom.
2. ICS AirCal har lutats 20° eller mer medan
pumpen var igång, det finns risk för att
pumpen tagit in luft istället för vatten.
3. ICS AirCal fungerar inte korrekt.

Alternativ 1:
Titta på displayen som visar vattennivån. Om fältet är orangefärgat
betyder det att du måste fylla på vatten i ICS AirCal. Stäng av
ICS AirCal. Följ anvisningarna för påfyllning och sköljning i avsnittet
Procedur för påfyllning och sköljning ► 9. Slå på enheten och
kontrollera att den fungerar som den ska.

Alternativ 2:
Titta på displayen som visar vattennivån. Om fältet är blått bör
enheten ha tillräckligt med vatten, men detta bör kontrolleras. Stäng
av ICS AirCal. Följ anvisningarna för påfyllning och sköljning i avsnittet
Procedur för påfyllning och sköljning ► 9.
Titta efter om det finns vatten i behållaren. Fyll på vatten om
behållaren är tom eller nästan tom. Slå på enheten och kontrollera att
den fungerar som den ska.
Oavsett om enheten fungerar eller inte bör du kontakta den tekniska
supporten hos Natus Medical Denmark ApS och tala om att ICS AirCal
inte fungerar som förväntat.

Tömning av vatten

Försiktig • Om utrustningen ska
transporteras, se till att
1) tömma ut vattnet ur behållaren för
att förhindra skador som kan orsakas av
frysning
2) fästa luftpumphuset ordentligt med
de transportskruvar som medföljde
enheten.

1. Stäng av ICS AirCal och dra ut kontakten till ICS AirCal
från vägguttaget.
2. Torka bort eventuellt damm ovanpå ICS AirCal innan
du öppnar locket för att fylla på vattenbehållaren.
3. Ställ dig framför frontpanelen till
spolningsanordningen. Till höger på baksidan finns ett
litet lock. Använd insexnyckeln (medföljer
basstationen) för att skruva loss locket och ta bort det.
4. Använd insexnyckeln för att lossa det inre locket och
ta bort det.
5. Använd setet med injektionssprutor för att tömma
behållaren på vatten.
6. Sätt in kontakten till ICS AirCal i vägguttaget och slå på
ICS AirCal.
7. Stäng av luftflödet.
8. Leta rätt på spolningsknappen på bakpanelen, den
används för att spola genom pumpen.
9. Håll in spolningsknappen i 5 sekunder.
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12

Hantera den fasta programvaran
För att uppgradera den fasta programvaran för ICS AirCal måste du ha cd-skivan ”AirCal Firmware upgrade” och en dator där
drivrutinen för ICS AirCal har installerats. Följ instruktionerna i Installera enhetsdrivrutinen ► 37 för att installera
drivrutinerna innan du fortsätter.

12.1

Uppgradera den fasta programvaran
1. Stäng av ICS AirCal-systemet.
2. På baksidan av enheten finns knappen för det fasta programvaruläget (öppning A) samt USB-ingången (B).

A. Knapp för fast programvara

B.

USB-ingång

3. Anslut USB-kabeln till ICS AirCals USB-ingång och till datorns USB-ingång.
4. Sätt på datorn och sätt in cd-skivan för uppgradering av ICS AirCals fasta programvara.
5. Använd en kulspetspenna för att hålla in knappen A samtidigt som du startar ICS AirCal-enheten. Håll den intryckt i 3
sekunder (displayen är i detta läge tom).
6. Dubbelklicka på filen AirCalFirmwareUpdate.exe för att köra uppdateringsprogrammet.
7. Klicka på Update AirCal Firmware (Uppdatera AirCals fasta programvara).
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Anm • Om uppgraderingen misslyckas klickar du på Skriv uppdateringslogg till textfil. Skicka sedan filen till
kundsupporten för Natus Medical Denmark ApS.

12.2

Installera enhetsdrivrutinen
Med hjälp av denna procedur installerar du drivrutinen på den dator som ska användas för att uppdatera den fasta
programvaran i ICS AirCal.
1. Slå på datorn.
2. Sätt i cd-skivan med uppgraderingen för den fasta programvaran i ICS AirCal.
3. Leta först rätt på mappen AirCal Driver på skivan och öppna den. Titta sedan efter filen AirCalInstaller.exe.
4. Dubbelklicka på filen för att köra installationsprogrammet.
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