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1 Introdução

1

Introdução
Parabéns! Agora você é proprietário de um novo sofisticado sistema ICS Impulse desenvolvido em colaboração com os Drs.
Ian Curthoys, Michael Halmagyi e outros na Universidade de Sydney.
Para ajudar a obter o máximo do ICS Impulse sistema, o sistema é fornecido com um guia do usuário, guias rápidos e vídeos
de treinamento aplicáveis. A versão eletrônica do guia do usuário é fornecida no aplicativo. Este guia é atualizado a cada
vez que uma nova versão do OTOsuite Vestibular for instalada. Esperamos que os considere fáceis de usar e que as dicas e
informações incorporadas resultem em maior precisão na coleta de dados, à medida que relaciona a avaliação dos distúrbios vestibulares, resultados dos testes, relatórios e recuperação de informações do paciente.

1.1

Descrição do dispositivo
ICS Impulse é uma combinação de hardware e software. O paciente usa um par de máscaras leves e de encaixe hermético,
nas quais está montada uma câmera de vídeo USB bem pequena, leve e rápida e um espelho parcialmente prateado. Esse
espelho transparente reflete a imagem do olho do paciente para a câmera. O olho é iluminado por um diodo emissor de
luz infravermelho de baixo nível que não é visível para os pacientes. Um pequeno sensor a máscara mede o movimento da
cabeça. O sistema inteiro da máscara é leve mas deve ser preso bem firme na cabeça para minimizar deslizamentos da máscara. O software registra e exibe as informações obtidas durante o que é conhecido como um "teste de impulso cefálico".
O teste de impulso cefálico inicia com o testador atrás do paciente que está usando a máscara. Enquanto pede ao paciente
para olhar fixamente no ponto de fixação colocado em uma superfície de projeção à sua frente, o testador movimenta a
cabeça do paciente horizontalmente em um ângulo pequeno (aproximadamente 10-20 graus) de maneira breve, abrupta e
imprevisível, variando a direção e a velocidade. A máscara coleta dados tanto da cabeça quanto dos olhos. O giroscópio
mede a velocidade do movimento da cabeça (o estímulo). A câmera de alta velocidade captura a imagem do olho. O
software OTOsuite Vestibular processa os dados de velocidade da cabeça e os dados de velocidade do movimento dos
olhos (a resposta). Exibições simultâneas dos dados do movimento da cabeça e do movimento dos olhos permitem ao clínico determinar se a resposta está dentro dos limites normais ou não.
O OTOsuite Vestibular software também registra e exibir as informações obtidas durante Posicional e Oculomotor testes.
Um Posicional teste é realizado movendo o paciente de uma posição para outra. No exemplo de Dix-Hallpike , o paciente
está sentado e a cabeça do paciente está virada 45 graus para um lado e, em seguida, o paciente é movido da posição sentada para a posição supina. Um Oculomotor teste é realizado pedindo para o paciente mirar em diversas direções ou em
diversos ambientes. No exemplo de Olhar, o paciente está sentado e o paciente é solicitado para olhar para a esquerda,
direita, cima, baixo e centro. O teste Olhar pode ser realizado com visão ou com visão negada. Para Posicional e Oculomotor a máscara coleta dados da cabeça e dos olhos. O acelerômetro no pequeno sensor mede onde a cabeça está no
espaço. Essas informações são tomadas e a posição da cabeça do paciente ou qualquer movimento durante o teste é exibido no software. A câmera de alta velocidade captura a imagem do olho. O software OTOsuite Vestibular processa os
dados de velocidade da cabeça e dos olhos (a resposta). O movimento do olho é analisado para determinar as velocidades
da fase lenta (SPV). Os dados da cabeça são utilizados somente durante a coleta para exibir se a cabeça do paciente está
movendo e para guiar o testador para posicionar a cabeça do paciente corretamente para o teste. Isso é o que chamamos
de "Feedback da posição da cabeça". Testes em que a velocidade da fase lenta é medida exibem o rastreamento da posição do olho e os pontos de velocidade da fase lenta em um gráfico. em Oculomotor há 2 testes, VOR e Desvio de inclinação, que não são testes SPV. VOR (reflexo ocular vestibular) permite tanto visual VVOR quanto VOR supressão (VORS ).
Esse teste é bastante semelhante ao teste de impulso cefálico, porém, o movimento da cabeça é devagar (0,5 Hz) e
pequeno (10 graus). Em VVOR o paciente está sentado e o examinador move a cabeça de um lado para o outro (como um
sinusoide) enquanto o paciente olha para um alvo fixo. Em VORS o paciente está sentado e o examinador move a cabeça
de um lado para o outro (como um sinusoide) enquanto o paciente olha para um ponto em movimento projetado da máscara utilizando um dos lasers. A análise é semelhante ao impulso cefálico em que exibições simultâneas dos dados do movimento da cabeça e do movimento do olho permitem ao clínico determinar se a resposta está dentro dos limites normais
ou não. Em Desvio de inclinação (também conhecido como teste de cobertura ou teste de cobertura alternativa) o
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paciente está sentado e o testador cobre e descobre um olho. O software OTOsuite Vestibular mede o rastreamento da
posição do olho durante os ambientes de cobertura e não cobertura e exibe uma alteração média da posição do olho.

1.2

Utilização Prevista
O Sistema ICS Impulse é usado na avaliação do reflexo vestíbulo-ocular (VOR) e do nistagmo medindo, registrando, exibindo e analisando os movimentos dos olhos e da cabeça.

1.3

Usuário Pretendido
Nota • O Sistema ICS Impulse é destinado a ser usado somente por pessoal médico qualificado.

Este manual descreve o uso do dispositivo em combinação com o software no teste do sistema vestibular de crianças e
adultos. Presume-se que os leitores tenham conhecimento anterior dos fatos médicos e científicos subjacentes ao procedimento. Por esse motivo, os métodos de exame são mencionados somente na extensão necessária para uma aplicação
correta e segura do Sistema ICS Impulse.
Mais informações podem ser encontradas no vídeo de treinamento de vHIT ou em www.headimpulse.com. Conheça
sobre a pesquisa por trás do ICS Impulse em www.headimpulse.com.

1.4

Sobre este manual
Este é o seu guia para usar as funções básicas necessárias para navegar no OTOsuite Vestibular e nos vários módulos do
OTOsuite Vestibular. Isso inclui recursos importantes como imprimir resultados dos testes, tratar a administração dos pacientes e usuários e gerenciador de dispositivos de testes e de dados.

Treinamento
É recomendável familiarizar-se com os recursos fornecidos pelo OTOsuite Vestibular e com o dispositivo de teste antes de
testar um paciente. Consulte a página ► 82 para obter informações sobre o modo de treinamento oferecido para ajudá-lo
a aprender como realizar uma manobra de impulso cefálico antes de realizar testes em um paciente.

1.4.1

ICS Impulse Segurança
Este manual contém informações e precauções que devem ser seguidas para garantir o desempenho seguro do Sistema ICS
Impulse.

Atenção • As regras e regulamentos locais, caso se apliquem, também devem ser sempre cumpridos.

As informações de segurança estão declaradas onde forem relevantes e os aspectos gerais de segurança estão descritos na
página ► 11.
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1.5

Convenções tipográficas
A utilização de Avisos, Atenção e Notas
Para chamar sua atenção para as informações relacionadas à segurança e ao uso apropriado do dispositivo ou software, o
manual usa declarações preventivas como:

Aviso • Indica que existe risco de morte ou ferimentos graves no usuário ou paciente.

Atenção • indica que existe risco de ferimentos no usuário ou paciente ou risco de danos em dados ou no dispositivo.

Nota • Indica que deve tomar nota especial.

1.5.1

Navegar neste manual
Guias de janela, ícones e funções para selecionar são mostrados em negrito, como por exemplo, em:

•

10
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Notas de segurança e avisos
Este manual contém informações e avisos que devem ser seguidas para garantir o desempenho seguro dos dispositivos e do
software cobertos por este manual . As regras e regulamentos locais, quando aplicáveis, devem ser sempre cumpridos.
Os produtos da ICS Otometrics não foram projetados para serem utilizados em conjunto com qualquer dispositivo não
aprovado pela Otometrics. A soma das partes não aprovadas combinadas poderá resultar em vazamento elétrico aumentado. Todas as partes do sistema ICS Impulse são adequadas para uso no do ambiente do paciente.
Quando o Sistema ICS Impulse for utilizado em conjunto com um dispositivo de teste, certifique-se de que todas as informações, atenção e avisos do manual do dispositivo de teste sejam seguidos.
Para obter as especificações de segurança de módulos de teste e dispositivos de teste, consulte os manuais específicos.
1. Não há peças que permitem manutenção pelo usuário dentro da ICS Impulse Máscara do sistema. Por motivos de segurança e para não invalidar a garantia, o serviço e reparos de aparelhos eletromédicos devem ser feitos apenas pelo
fabricante do equipamento ou por assistência técnica autorizada. Em caso de defeitos, faça uma descrição detalhada do
(s) defeito(s) e entre em contato com seu fornecedor. Não utilize um dispositivo com defeito.
2. Mantenha a unidade longe de líquidos. Não permita umidade dentro da unidade. Umidade dentro da unidade pode
danificar o instrumento e pode resultar em risco de choque elétrico para o usuário ou para o paciente.
3. Não utilize o instrumento na presença de agentes inflamáveis (gases) ou em ambiente rico em oxigênio.
4. Um produto a Laser Classe 2 é utilizado para calibração. O feixe de laser projeta da parte frontal da máscara para uma
superfície sólida.

Atenção • Não olhe diretamente nos lasers. O uso de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos
diferentes dos aqui especificados poderá resultar em exposição à radiação nociva.

5. É recomendável instalar a unidade em um ambiente que minimize a quantia de eletricidade estática. Por exemplo, é
recomendável manta antiestática.
6. Nenhuma peça pode ser ingerida, queimada ou usada de qualquer maneira para outros propósitos além das aplicações
definidas na seção Uso Pretendido deste manual.
7. O dispositivo pode ser descartado como lixo eletrônico normal de acordo com as regulamentações locais.
8. Por motivos de segurança e devido aos efeitos na EMC, os acessórios conectados às conexões de saída do equipamento
devem ser idênticos ao tipo fornecido com o sistema.
9. O dispositivo é desconectado da rede elétrica removendo o cabo USB.
10. Não toque nas partes não médicas, como laptop/computador ou impressora e no paciente ao mesmo tempo.

Otometrics - ICS Impulse USB
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11. A exposição a campos eletromagnéticos pode resultar em interferência no processo de gravação de medições corretas.
ICS Impulse As câmeras e giroscópios do Sistema são sensíveis a perturbações elétricas. Evite descargas estáticas e campos eletromagnéticos.
12. Interrompa imediatamente a utilização do equipamento se ocorrer irritação da pele ou desconforto.
13. A instalação de qualquer software de terceiro (aplicativos, programas ou utilitários) além dos especificados pela Natus
Medical Denmark ApS poderá comprometer a segurança ou efetividade deste sistema.
14. O Sistema ICS Impulse deve ser instalado e colocado em funcionamento de acordo com as informações de EMC fornecidas neste manual. Equipamentos de comunicação RF móveis e portáteis podem afetar equipamentos médicos elétricos. O Sistema ICS Impulse pode sofrer interferência de outro equipamento com requisitos de emissão de CISPR.
15. A utilização de acessórios e cabos além dos especificados para este dispositivo pode resultar pode resultar em
emissões aumentadas ou imunidade reduzida do Sistema ICS Impulse. Para obter mais informações, consulte a página
► 231.
16. O Sistema ICS Impulse não deverá ser usado adjacente ou empilhado com outros equipamentos e, se tal uso adjacente
ou empilhado for necessário, o equipamento ou sistema deverá ser observado para verificar a operação normal na configuração em que será utilizado.
17. Existe um pequeno ventilador de resfriamento dentro da caixa da máscara. No caso improvável de a ventilação do ventilador de resfriamento ficar bloqueada, a temperatura da superfície da máscara em contato com o paciente pode
subir para 42,2 °C.
18. Um teste de impulso cefálico não deve ser realizado em pacientes com lesão no pescoço ou em pacientes cujos médicos orientaram a limitar ou evitar atividade de movimento com o pescoço.
19. Avisos de advertência

Ao conectar equipamento aos conectores USB, deve-se considerar o seguinte:
•

O equipamento deve ser certificado segundo normas de segurança PT/IEC relevantes, por exemplo,
EN/IEC 60950.

•

Uso de equipamento conectado em um ambiente de paciente, veja a Observação 1. Assegure que o
sistema eletro-médico é compatível com os requisitos de PT 60601-1 ou IEC 60601-1 (2005), 3. ed.

Nota 1: O sistema ICS Impulse é parte de um sistema eletromédico. Ao montar um sistema eletromédico, a pessoa que faz a montagem deve levar em conta que conectar outro equipamento que não
atender as mesmas normas de segurança que o sistema ICS Impulse pode causar redução do nível de segurança geral do sistema. O sistema ICS Impulse é projetado para assegurar conformidade com os requisitos
em PT 60601-1 ou IEC 60601-1 (2005), 3. ed. quando o PC, impressora etc. estiverem colocados fora do
alcance do paciente, por exemplo, não menos que aproximadamente 1,5 m/5 pés.
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Inicialização do Sistema
1. Ligue o computador.
2. Clique duas vezes no ícone OTOsuite Vestibular.

Nota • Para estender a vida útil dos componentes na máscara, é melhor fechar o software quando não estiver em uso.
Se o software for deixado aberto, o ventilador continuará a funcionar e resfriará a máscara.

Efetuando login

Nota • Um nome de usuário e senha de Administrador são fornecidos com uma nova instalação do
OTOsuite Vestibular. NÃO apague o nome de usuário ou senha da tela de acesso até que pelo menos um novo nome
de usuário com senha tenha sido adicionado. Certifique-se de que pelo menos um usuário possui privilégios de administrador. Para obter informações sobre como adicionar novos usuários, consulte a página ► 203.

Tela de acesso

Nota • A senha diferencia maiúsculas e minúsculas.

1. Introduza seu nome de usuário.
2. Introduza sua senha e clique em OK

Otometrics - ICS Impulse USB
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Entendendo a tela OTOsuite Vestibular

Painel de navegação

A - Funções gerais do paciente, incluindo a configuração de um novo paciente e o acesso à lista de
todos os pacientes que tiveram seus dados coletados. Funções abertas do paciente, incluindo modificar as informações do paciente e realizar um teste da lista Protocolo automático. O Testes coletados abre uma lista de todos os testes coletados anteriormente organizados por datas de teste.
Consulte a página ► 29.
B - Itens agrupados em um conjunto de menus. A licença na máscara determina quais menus de
grupo de teste (por exemplo, Oculomotor, Impulso cefálico etc.) são abertos na primeira vez que
o OTOsuite Vestibular for inicializado. Clique em

para exibir ou em

para ocultar os itens indi-

cados em um menu do grupo. Quando um software é reinicializado, os grupos de testes permanecem como ajustados na sessão anterior.

Nota • Os dados coletados anteriormente para o paciente são indicados por uma marca de
verificação próxima ao nome de cada tipo de teste.

C - Botão para acessar o Guia do Usuário.

14

Status bar (Barra
de status)

Botão para ocultar ou mostrar o Painel de navegação (D), botão de logout (E), operador atual (F), status do sistema (G), data atual (H) e hora atual (I).

Janelas com guias

As guias do nível superior correspondem ao grupo do menu do qual um item no grupo foi aberto.
Neste exemplo, a guia do nível superior é Oculomotor (K). O subconjunto correspondente das
guias (J) está disponível. A janela ativa é a de coleta de dados. As guias para as outras janelas permitem a revisão e comparação dos resultados dos dados.
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Módulo de ajuste
O teste que é aberto quando o OTOsuite Vestibular é iniciado depende dos ajustes nas Opções de teste. No menu
Opções no painel de navegação, clique em Opções de teste. Isso irá abrir a janela Geral que inclui os ajustes do Protocolo
automático:
•

Protocolo automático ajustado em Desligado - Quando o aplicativo for iniciado, o teste que abre é o Módulo de
ajuste selecionado. Para mudar para um teste diferente, selecione o teste na lista Módulo de ajuste.

•

Protocolo automático ajustado para Ligado - Quando o aplicativo for iniciado, o teste que abre é o primeiro teste no
Protocolo automático.

Iniciar a coleta de dados
Para iniciar a coleta de dados, clique no nome do tipo de teste na lista do Protocolo automático ou clique no nome do
teste no grupo de teste aplicável no painel de navegação.
•

Protocolo automático - No grupo Listas de testes, clique no Protocolo automático.

Na lista, clique o nome do tipo de
teste.

Os nomes em cinza na lista indicam que a máscara não inclui uma licença para
aqueles grupos de teste.
Consulte a página ► 182 para obter informações sobre a modificação da lista
do Protocolo automático.

A janela Configuração de teste é a janela inicial. As seleções nesta janela correspondem ao tipo de teste selecionado. Os ajustes para Torsional correspondem aos ajustem nas Opções de teste.
Protocolo automático ajustado em Ligado - Ao final de cada coleta, a janela inicial de cada tipo de teste novo será a
janela Coleta, exceto por estas condições:
•

O tamanho da ROI é diferente do tipo de teste anterior (por exemplo, Dix-Hallpike para Impulso cefálico

•

ou um quadro de referência Torsional é necessário porque Torsional não foi selecionado por nenhum dos
tipos de teste anterior na lista

Para essas exceções, a janela inicial de cada tipo de teste novo é a janela Configuração de teste.

Protocolo automático ajustado em Desligado - Clicar no nome do tipo de teste é semelhante a clicar no nome do
tipo de teste no painel de navegação: Um teste único é coletado e a janela Análise é exibida ao final da coleta. Para
Visão negada, o ajuste indicado no nome do tipo de teste é usado (ao invés do ajuste selecionado nas Opções de
teste). Esse ajuste pode ser alterado na janela Configuração de teste antes de iniciar a coleta.
•

Nome do teste no painel de navegação - Clique no nome do teste.
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Na janela Configuração de teste, o primeiro botão de rádio é selecionado (o botão
de rádio na extrema esquerda). Visão negada e Torsional são ajustados em conformidade com os ajustes das Opções de teste. As alterações em Visão negada e
Torsional permanecem se novas manobras de teste forem selecionadas. Após a conclusão de cada teste, a janela Análise é exibida.

Apresentação remota
O controle remoto de apresentação fornece um método alternativo para algumas funções de teste:

de posição da cabeça

Antes de começar a coleta de dados, em vez de clicar em Centro, pressione e mantenha pressionado o botão esquerdo durante pelo menos dois segundos. (A tela atualiza quando o botão é liberado.)

•

Para iniciar um teste

Pressione o botão esquerdo

•

Para estender a duração
do teste

Após a coleta de dados iniciar, pressione e mantenha pressionado o botão esquerdo
até o tom confirmar que o teste foi estendido. (A tela atualiza quando o botão é liberado.)

•

Para parar um teste

Pressione o botão direito

•

Para definir um marcador
de evento no rastreador
de qualquer teste SPV

Após a coleta de dados iniciar, pressione o botão esquerdo

•

Para marcar o rastreador
do teste Desvio de incli-

Pressione o botão esquerdo para indicar que o olho está coberto

•

Quando usar Feedback

nação

Pressione o botão esquerdo para indicar que o olho não está coberto

Para obter mais informações sobre o controle remoto de apresentação, consulte a página ► 212.

Redimensionamento de áreas da tela

Nota • Se uma barra azul grossa separar uma área da tela, o tamanho das áreas poderá ser alterado. Por exemplo,
para aumentar a largura do painel de navegação, posicione o cursor sobre a barra azul até uma seta dupla ser exibida (A). Clique no botão esquerdo do mouse e arraste a barra até um novo local. Essas barras separam janelas verticalmente como mostrado aqui, mas também podem separar janelas horizontalmente.
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Alternando entre modos de visualização
Como predefinido, os resultados do teste de todos os testes (Oculomotor, Impulso cefálico e Posicional ) são exibidos em
janelas de mesmo tamanho (modo de visualização normal).
Para ampliar uma janela dentro do grupo, clique na caixa pequena no canto superior direito da janela.

Exemplo de modo de visualização normal mostrando uma caixa pequena (A) (janela Análise 2D do Impulso cefálico)

Otometrics - ICS Impulse USB
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Para retornar ao modo Visualização normal, clique nas duas caixas sobrepostas na janela ampliada.

Exemplo de modo de visualização normal mostrando as duas caixas sobrepostas (B) (Análise 2D)

Exibindo rastreamento da posição do olho
Para testes que incluem rastreamentos da posição do olho, a tela é customizável.
Dependendo dos ajustes em Opções de teste, o rastreamento da posição do olho horizontal (HR) e vertical (VR) será exibido na janela Rastreamentos da posição do olho. Há ajustes separados para Coleta e Análise. Esses ajustes afetam todos
os pacientes.

Ao visualizar os dados do paciente em Análise, é possível fazer alterações que se aplicam somente ao paciente aberto.
Para alterar quais rastreios exibir, marque ou desmarque a caixa de seleção apropriada na legenda do rastreio. O novo
ajuste permanece ao reanalisar o teste. Quando o arquivo do paciente for fechado ou outro teste da lista de testes desse
paciente for selecionado, a tela muda de acordo com o que foi selecionado em Opções de teste.

Nota • Qualquer alteração realizada a um ajuste em Opções de teste enquanto o paciente estiver aberto será aplicada para o paciente aberto.
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5

Gerenciando dados de teste
Para visualizar os dados de teste, abra o paciente. Para obter uma lista de todos os testes coletados no paciente aberto, clique em Testes coletados do grupo Listas de testes. Os testes são organizados pelas datas dos testes. Consulte a página ►
29.

5.1

Lista de testes - análise de teste único
Na janela Teste é possível visualizar a lista de testes para um paciente. Clicar no cabeçalho da coluna permite reorganizar
os testes para facilmente encontrar um teste específico. Observações podem ser adicionadas a um teste específico.

Selecionar um teste
Para visualizar um teste específico, clique na guia da janela Teste e, em
seguida, clique no teste desejado para
destacá-lo.
Para facilitar a localização de um teste
específico, clique em um dos cabeçalhos de coluna. Por exemplo, clique
no cabeçalho da coluna Data e hora
para mudar de ordem ascendente (mais
antiga para mais recente) para ordem
descendente (mais recente para mais
antiga).

Adicionar observações a um teste selecionado
Para obter mais informações sobre as observações dos testes, consulte a página Introduzindo observações de teste ► 22.
Com o teste selecionado, adicione observações em
•

a janela Observações ou

•

clicar na janela Observações inclui ferramentas de edição.

As observações são visíveis nas janelas Teste e Observações.

Para marcar um teste para uma finalidade específica (por exemplo, para indicar resultados anormais), marque a caixa de
seleção abaixo do cabeçalho da coluna marcado com o símbolo identificador exclusivo:
.
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Apagando um teste selecionado
Para apagar um teste, selecione o teste e clique em Apagar teste. Para obter mais informações sobre como selecionar um
teste, consulte a página Selecionar um teste ► 19.

Atenção • Se escolher apagar um teste selecionado e clicar em Sim no aviso, os dados de vídeo são apagados permanentemente. Não há possibilidade de recuperar o teste.

Apagando vídeos
Para economizar espaço no disco rígido, é recomendável apagar vídeos que não forem necessários. Após um vídeo ser apagado, os dados do vídeo não podem ser recuperados.
Quando os ajustes nas opções Geral para Salvar autom. os vídeos estiverem ajustados para Desligado, irá aparecer uma
mensagem cada vez que um novo vídeos for criado perguntando se deseja salvar o vídeo. Esta opção permite salvar apenas
os vídeos necessários.
Se o teste inclui tanto um vídeo do olho quanto vídeo da sala, não é possível apagar somente o vídeo do olho ou o vídeo
da sala.
Para apagar o(s) vídeo(s) de um teste selecionado, clique em Apagar vídeo. Para obter mais informações sobre como selecionar um teste, consulte a página ► 19.

Renomeação de um teste
Se um teste for realizado usando o nome incorreto (por exemplo, o teste Calórico selecionado foi Esquerdo frio, mas o
teste Calórico executado foi Direito frio), o teste pode ser renomeado. Clique em Renomear Teste. Escolha o novo nome
do teste na lista suspensa de testes. Se o status Visão negada estiver incorreto, marque ou desmarque a caixa de seleção
Visão negada. Clique em Salvar.
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Impulso cefálico vídeos
Consulte a página ► 110 para obter informações sobre como apagar vídeos da janela Impulso cefálico Execução.

Reprodução de vídeo/gravação vídeos
Para apagar vídeo(s) do menu Vídeos, clique em Gravar/ reproduzir vídeo. Clique em Execução. Se o teste não estiver em
destaque, clique no teste desejado para selecioná-lo. Clique em Apagar vídeo.

Atenção • Ao escolher apagar os vídeos do teste selecionado e clicar em Sim nos avisos, os dados de vídeo são apagados permanentemente. Não há possibilidade de recuperar os dados de vídeo.
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Introduzindo observações de teste
As observações de teste são adicionadas na janela Observações que inclui as ferramentas de edição.

Observações janela
(Impulso cefálico )

Cortar texto selecionado
Copiar texto selecionado
Colar texto que foi recortado ou copiado
Aplicar negrito
Aplicar itálico
Aplicar sublinhado
Desfazer ações (entrada de texto, formatação de texto etc.) começando com a
ação mais recente e continuando em
ordem reversa das ações feitas.
Reverter uma ação de desfazer ação começando com a ação de desfazer mais recente
e continuando em ordem reversa das ações
feitas.

Observações adicionadas durante o teste são salvas de acordo com a sessão e o tipo de teste e podem ser visualizadas e editadas na janela Observações do teste selecionado.

Editar as observações
As observações são visíveis nas janelas Teste e Observações.

As observações podem ser editadas na janela Observações do teste selecionado. Na coluna Observações da janela Teste,
o texto pode ser adicionado e apagado.

Observações na janela Revisar Opções de Relatório
As observações de teste adicionadas durante a análise podem ser visualizadas, mas não editadas, na janela Revisar Opções
de Relatório. Observações podem ser incluídas no relatório.
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5.2

Lista de testes - análise de testes combinados
Esta lista de teste permite selecionar quais testes incluir em uma análise de testes combinados. Esta análise de testes combinados é vista na janela de análise (por exemplo, a análise Hex Plot (Plotagem HEX) dos testes Impulso cefálico) e no relatório.
Seleção de testes para incluir
Para adicionar um teste, clique no botão ao lado do nome do teste na coluna Mostrar. Para remover um teste da tela,
clique no botão ao lado do nome do teste na coluna Mostrar.
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6

Entrada/lista de dados do paciente
Paciente atual Grupo
O grupo Paciente atual fornece informações sobre o paciente aberto atualmente.

•

Clique em Editar para modificar informações do paciente

•

Clique em Fechar para fechar o paciente atual e iniciar um novo paciente temporário

Nota • Se nenhum paciente estiver aberto, um paciente temporário está disponível. O paciente temporário permite
começar a testar sem introduzir dados do paciente.

Ao paciente é fornecido um número exclusivo baseado na data e na hora em que o registro do paciente foi criado (aaaammddhhmmss, em que aaaa=ano, mm=mês, hh=hora, dd-dia, mm=minuto e ss=segundo).
Quando os dados forem salvos, o operador será avisado para editar as informações do paciente temporário. Para obter informações sobre a edição de informações do paciente, consulte a página ► 25.

Grupo de pacientes
Esse grupo permite criar um paciente novo, visualizar uma lista dos pacientes existentes e revisar todos os testes disponíveis de um paciente.

Novo Paciente
Para introduzir informações de um novo paciente, clique em Novo Paciente e adicione as informações do paciente no formulário:
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•

As entradas que não podem ser deixadas em branco estão marcadas com asterisco (*).

•

Para todas as entradas, o número máximo de caracteres é 45.

•

A ID do paciente pode ser numérica, alfabética ou uma combinação de números e letras.

•

Para definir o sexo, clique na seta para baixo e selecione a entrada adequada.

•

O formato da data de nascimento é determinado pela configuração do computador e será exibido como mm/dd/aaaa
ou dd/mm/aaaa em que mm=mês, dd=dia e aaaa=ano. Somente caracteres numéricos são permitidos (caracteres alfanuméricos não podem ser usados).

Nota • A data de nascimento do paciente é necessária para determinar os dados normativos baseados na idade a
serem usados para os ganhos de impulso cefálico desse paciente.

Clique em Cancelar para fechar o formulário sem salvar nenhuma alteração. Clique em Salvar para salvar os dados.

Nota • O sistema alerta com uma mensagem a primeira ocorrência de uma entrada necessária que está em branco.

Paciente existente

Nota • Uma descrição completa das operações da lista de pacientes é fornecida começando na página ► 176.

No grupo Pacientes, clique em Lista de pacientes. A janela exibida fornece acesso aos pacientes existentes. As informações do paciente são separadas em colunas de acordo com o tipo de informação, como o nome do paciente e o número
de identificação.
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Estas colunas permitem a busca de um paciente específico introduzindo alguns caracteres da informação de identificação:
Sobrenome.

Para essas colunas em que o recurso de busca está disponível, clique abaixo do título da coluna.
Um cursor vertical (A) e o botão para limpar uma busca (B) são exibidos.
•

Digite uma ou mais letras ou números para localizar.

•

Para remover o texto introduzido, clique em

.

Os testes coletados de um paciente existente são indicados por uma marca de verificação na coluna de teste apropriada:

Oculomotor
Impulso cefálico
Posicional
Calórico
Vídeos (Vídeo Frenzel)

Nota • O símbolo identificador exclusivo (

) indica que o usuário escolheu marcar um ou mais testes ou vídeos para

um propósito específico (por exemplo, pode se referir a resultados anormais, resultados a serem utilizados para um
estudo etc.).

Para selecionar um paciente, clique no nome do paciente. Os botões na parte inferior da lista de pacientes permite abrir e
editar o arquivo do paciente:
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•

Clique em Aberto (ou clique duas vezes) para abrir o paciente e visualizar os resultados dos testes.
Os dados coletados anteriormente para o paciente são indicados por uma marca de
verificação próxima ao nome de cada tipo de teste.

Nota • Para obter uma lista de todos os testes coletados no paciente aberto,
clique em Testes coletados do grupo Listas de testes. Os testes são organizados pelas datas dos testes. Consulte a página ► 29.

•

Clique em Editar para fazer alterações nas informações existentes do paciente.
Modificar informações do paciente neste formulário:

As entradas que não podem ser deixadas em branco estão marcadas com asterisco (*).
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Mesclando dois pacientes
A janela Mesclar permite combinar dados de dois pacientes em um paciente.
1. No grupo Pacientes, clique em Lista de pacientes.
2. Clique na guia da janela Mesclar.

Nota • Não é possível mesclar um paciente que está aberto atualmente. O primeiro paciente selecionado é identificado como Paciente um. O segundo paciente selecionado é identificado como Paciente dois.

3. Selecione os dois pacientes para mesclar.

Nota • Não é possível mesclar pacientes quando houver mais de dois selecionados.

4. Clique em Mesclar. (O botão está localizado no canto inferior direito da janela).
5. A partir da lista Paciente um ou da lista Paciente dois, selecione o necessário Sobrenome, Nome, ID do paciente,
Sexo e Data de nascimento para serem mesclados e incluídos no novo arquivo criado a partir dos arquivos mesclados.

Nota • É necessário realizar uma escolha para cada campo mesmo quando não houver entrada em qualquer das
listas do paciente. Os dados são mesclados no paciente que foi criado primeiro.

6. Clique em OK. Uma mensagem é exibida confirmando que os arquivos dos pacientes selecionados foram mesclados
com sucesso.
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Testes coletados Lista
Para obter uma lista de todos os testes coletados
no paciente aberto, clique em Testes coletados
do grupo Listas de testes. Os testes são organizados pelas datas dos testes.
A janela exibe todos os dados coletados daquele
paciente. Os testes são organizados por data e
por grupo de teste. (Os testes mais recentes são
listados por último).
Cada grupo de teste inclui todos os tipos de testes realizados dentro daquele grupo.
Clique em ▶ para ocultar a lista de teste de uma
data específica ou de um grupo de teste específico.
Clique em um nome de teste para exibir os
dados do teste. Consulte a página ► 19 para
obter informações sobre listas de teste.

Efetuando logout
Para fazer logout, clique em Logout (A) no canto inferior esquerdo da tela.
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7

Configuração de pré-teste

7.1

Preparação do paciente
Aviso • O impulso cefálico não deve ser realizado em pacientes com lesão no pescoço ou em pacientes cujos médicos
orientaram a limitar ou evitar atividade de movimento com o pescoço.

Antes do teste, forneça ao paciente estas recomendações gerais:
•

Não ingerir álcool durante 48 horas antes do teste.

•

Não usar maquiagem em volta dos olhos.

•

Usar roupa confortável.

7.2

Preparação da máscara

7.2.1

Limpeza e manutenção
A máscara ICS Impulse não precisa de manutenção preventiva. Observe as orientações Recomendadas a seguir com relação
à limpeza e manutenção.
•

Mantenha a cobertura das lentes na câmera quando a máscara não estiver em uso.

•

Mantenha o instrumento limpo e o mais livre de poeira possível. Remova a poeira usando um pano macio.

•

Caso necessário, limpe a caixa da máscara com um pano umedecido com solução de água e detergente suave. Não permita a entrada de umidade na máscara. Mantenha a umidade distante do ventilador de resfriamento.

Atenção • Nunca mergulhe ou pulverize os componentes da máscara com soluções de limpeza. Isso poderia contaminar o circuito eletrônico e/ou óptico.

•

Se necessário, limpe o espelho e/ou a lente da câmera com o pano de limpeza fornecido. A presença de marcas de
dedos nas superfícies do espelho poderá causar detecção imprecisa da pupila. Se a câmera ou espelho não estiver
limpo, serão vistos artefatos durante a coleta de dados.

Atenção • Limpeza incorreta do espelho ou da lente da câmera pode riscar as superfícies.

Atenção • Existe um pequeno ventilador de resfriamento dentro da caixa da máscara. Mantenha as pás do ventilador
livres de qualquer obstrução.
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7.2.2

Substituindo a tira
1. Remova a almofada do rosto.
2. Use uma caneta para empurrar o prendedor plástico para
baixo e puxe para fora o prendedor da tira na máscara.
3. Repita no outro lado.
4. Remova o cabo dos dois prendedores da tira.

5. Obtenha um novo conjunto da tira
6. Coloque os prendedores da tira nos dois lados da máscara.
7. Prenda o cabo nos dois prendedores na tira.

7.2.3

Substituindo a almofada do rosto
Nota • A almofada do rosto de uso único e descartável deverá ser substituída para cada novo paciente.

1. Para remover a almofada do rosto, flexione ligeiramente a máscara para fora no lado oposto do lado da câmera e desencaixe a almofada do rosto. Solte a almofada do rosto no outro lado.
2. Descarte da maneira adequada à almofada do rosto usada.
3. Obtenha uma nova almofada do rosto.
4. Alinhe a guia da almofada do rosto com o furo no lado da câmera da máscara.
5. Certifique-se de que a almofada do rosto está dentro da peça do nariz.
6. Flexione ligeiramente os óculos no lado oposto, alinhando a guia da almofada do rosto com o furo nesse lado da máscara.
7. Verifique novamente se os dois lados estão inteiramente inseridos pressionando cada lado.
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7.3

Colocação da máscara
Quando a máscara é colocados corretamente, assenta confortavelmente na curva do nariz e não escorrega durante o teste.

Atenção • É importante que a máscara fique ajustada. O ajuste incorreto da máscara pode resultar em coleta de
dados de dados imprecisa. A máscara escorregando geralmente resulta em valores de ganho imprecisos (muito altos).

Nota • Mais informações podem ser encontradas no vídeo de treinamento de vHIT ou em www.headimpulse.com.

1. Antes de colocar a máscara no paciente, certifique-se de que
–

a máscara está com uma almofada do rosto nova sem uso. Consulte a página ► 31.

–

o espelho está limpo. Consulte a página ► 30.

Nota • A almofada do rosto de uso único e descartável deve ser substituída para cada novo paciente.

Atenção • A limpeza incorreta pode riscar as superfícies do espelho.

2. Se necessário, substitua a tira. Consulte a página ► 31.
3. Coloque a máscara no rosto do paciente sobre a curva do nariz.
4. Passe a tira por cima dos ouvidos do paciente e por trás da cabeça.
5. Aperte a tira o suficiente para garantir que a máscara não se movimente durante o teste.
6. Permitindo certa flexibilidade nos cabos para o movimento da cabeça durante o teste, prenda o prendedor do cabo na
roupa do paciente em cima do ombro direito do paciente.
7. Certifique-se de que os olhos tão totalmente abertos, com as pálpebras posicionadas de modo a não interferir na
detecção da pupila. Se necessário, ajuste a pele em volta do olho:
Incline a parte de baixo da máscara para fora e para longe do rosto, puxando para baixo a pele debaixo do olho e reposicionando a máscara para manter a pele no lugar. Incline a parte de cima da máscara para fora e para longe do rosto,
puxando para cima a pele acima do olho e reposicionando a máscara para manter a pele no lugar.
8. Inspecione visualmente o ajuste da máscara.
9. Após colocar a máscara no paciente e apertar as tiras, observe como a máscara está ajustada no rosto da pessoa. Se houver espaços entre a máscara e o rosto do paciente, a máscara poderá escorregar. Nesse caso, considere usar almofada
do rosto nº 2.
Muitas vezes são observadas lacunas quando a almofada do rosto nº 1 é usada em um paciente com ponte nasal baixa,
uma característica comum entre pessoas de ascendência asiática.
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Tipos de almofada do rosto
Almofada do rosto nº 1

Almofada do rosto nº 2

Ajuste da máscara
Ajuste inadequado da máscara

Ajuste adequado da máscara

Otometrics - ICS Impulse USB
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Usar a almofada do rosto errada pode resultar em baixa qualidade dos dados
Exemplo 1 - Dados coletados em um asiático coreano
Com almofada do rosto nº 1

Os valores de ganhos são espalhados e os rastreios do olho são maiores que o rastreio da cabeça. Esses dados são resultado de deslizamento da máscara.
Com almofada do rosto nº 2

Os valores de ganhos são reunidos e os rastreios do olho são reduzidos em amplitude. Esses dados indicam ajuste adequado das máscaras.
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Exemplo 2 - Dados coletados em um asiático filipino
Com almofada do rosto nº 1

Os valores de ganhos são reunidos e os rastreios do olho estão abaixo o rastreio da cabeça. Esses dados indicam ajuste
adequado das máscaras.
Com almofada do rosto nº 2

Os valores de ganhos estão espalhados e os rastreios do olho são ruidosos. A almofada do rosto nº 2 estava desconfortável, fazendo o paciente piscar em excesso e impedindo o paciente de fixar no ponto de fixação durante a manobra de impulso cefálico.
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7.4

Colocação da máscara e da solução de visão negada

7.4.1

Preparação de
1. Não teste em uma sala com escuridão completa. Pode NÃO parecer intuitivo, para resultados ideais alguma luz ambiente é benéfica por obter um ambiente de teste pouco apertado para o paciente.
2. Para paciente com cílios longos, é prudente remover o rímel. Rímel sedimentado dentro da janela preta do copo do
olho direito (através do qual a pupila é acompanhada e o olho é gravado) afeta prejudicialmente tanto o acompanhamento da pupila quanto a gravação do olho.

Importante • NÃO TOQUE NA JANELA PRETA
Ao manusear o copo do olho direito, não toque na janela preta. Óleos na pele reduzem a efetividade da camada
anti-névoa na janela. Impressões digitais tornam difícil o acompanhamento da pupila.

3. Obtenha uma solução de visão negada (inclui um copo para o olho direito e uma venda para o olho esquerdo).

Atenção • A solução de visão negada descartável de uso único deve ser substituída para cada novo paciente e
não deve ser limpa ou reutilizada.

Venda para o olho
esquerdo

Copo do olho direito

4. Informe ao paciente que ele estará em escuridão completa por um curto período. Assegure que, embora não possam
ver, a câmera na máscara continua a gravar o movimento dos olhos.

7.4.2

Prendendo o copo do olho direito
1. Remova o plástico de apoio do lado de trás do copo.
2. Peça ao paciente para abrir bem os olhos.

Nota • É mais fácil posicionar o copo se você e o paciente estiverem sentados no mesmo nível ao invés de ficar de pé
sobre o paciente.

3. Peça ao paciente para encarar reto para frente. A pupila deve estar no centro da janela preta.
4. Se a pálpebra do paciente cair, segure-a para cima ao colocar o copo. Isto irá ajudar a manter o olho do paciente bem
aberto durante o teste.
5. Dobre para trás a borda interna do copo colocando a ruga contra o lado direito do nariz.

36

Otometrics - ICS Impulse USB

7 Configuração de pré-teste

A. Ruga

B.

Dobre para trás a borda interna

6. Certifique-se de que o copo esteja centralizado sobre o olho (sem angular para cima ou para baixo).

Importante • NÃO TOQUE NA JANELA PRETA
Ao manusear o copo do olho direito, não toque na janela preta. Óleos na pele reduzem a efetividade da camada antinévoa na janela. Impressões digitais tornam difícil o acompanhamento da pupila.

7. Pressione suavemente em volta das bordas para assegurar que um lacre se formou em volta. Certifique-se de que o
copo esteja impermeável à luz.

7.4.3

Prendendo s correção do olho esquerdo
1. Remova o plástico de proteção do lado de trás da venda.
2. Peça ao paciente para fechar os olhos.
3. Posicione a venda com lado mais largo na direção do nariz. Certifique-se de que a venda esteja centralizada sobre os
olhos (sem angular para cima ou para baixo).
4. Pressione suavemente em volta das bordas para assegurar que um lacre se formou em volta. Certifique-se de que a
venda esteja impermeável à luz.

7.4.4

Verificar a impermeabilidade à luz
1. Dê ao paciente alguns minutos para os olhos se ajustarem.
2. Pergunte ao paciente se ele pode ver alguma luz visível. NÃO permita que o paciente olhe diretamente para a lâmpada elétrica (holofote, halogênica, incandescente).
3. Com o copo visão negada e venda bem presa, e o paciente incapaz de detectar luz, prossiga com a colocação da máscara no paciente.

7.4.5

Colocação da máscara sobre a solução de visão negada
Nota • Antes de colocar a máscara sobre a solução de visão negada, certifique-se de que a máscara possui uma nova
almofada do rosto não usada.

1. No software OTOsuite Vestibular, abra um teste no grupo de testes Oculomotor ou Posicional ou no grupo de testes
Vídeos, abra Gravar/ reproduzir vídeo.
2. Posicione a máscara no paciente com o copo centralizado dentro da máscara.
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3. Aperte a tira para que a máscara permaneça no paciente durante o teste, mas a máscara NÃO deve ficar apertada
como é necessário para o teste de impulso cefálico.

Nota • A tira deve estar apertada o suficiente apenas para que a máscara permaneça no lugar durante o teste (nistagmo espontâneo, gaze, posicional). Não é desejável apertar a tira da maneira necessária para o teste de impulso
cefálico. Uma tira apertada demais empurra a solução de visão negada no rosto causando um desconforto que torna
a gravação do movimento do olho mais difícil.

4. Verifique se o olho está centralizado dentro da janela do copo.
Posição boa

Posição fraca

A. Não centralizado verticalmente: Deverá ver mais da pálpebra acima do
olho.
B. Não centralizado verticalmente: Deverá ver menos a área abaixo do olho.
C. Não centralizado horizontalmente: A borda interna do copo não está
perto o suficiente do nariz. Observe o canto do olho na borda do copo.
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7.4.6

Ao remover o copo visão negada e a venda
Nota • Remover o copo visão negada e a venda lentamente é muito mais confortável que remover rapidamente. Se
necessário, uma pequena quantidade de água colocada entre a pele do paciente e o copo e/ou a venda facilita a
remoção.

1. Peça ao paciente para fechar os olhos.
2. LENTAMENTE puxe o copo e a venda da face do paciente.
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8.1

Ambiente de teste
O ambiente pode variar, mas deve permitir posicionar o paciente a pelo menos um metro de distância da parede (ou outra
superfície sólida que possa ser usada como superfície de projeção).Essa posição será utilizada para calibração e para testes
Sacádicos e VOR. Para testes Olhar (Olhar e Spontaneous (Espontâneo) ) e Desvio de inclinação, O paciente precisa apenas estar posicionado confortavelmente sentado ou em posição supina com a cabeça em um ângulo de 30º.

Para Propósitos de Calibração e Teste:

Nota • O paciente deve estar sentado em uma cadeira que esteja parada e não gire.

1. Escolha uma parede que permita posicionar o paciente a pelo menos um metro na frente do ponto de fixação.
2. Aplique na parede um dos pontos de fixação fornecidos com o sistema, em um local que permita posicionar o paciente diretamente na frente do ponto de fixação.

8.2

Gravação de vídeo do movimento do olho durante o teste
Nota • Gravar deve ser marcado para poder reproduzir os dados coletados.

A janela Vídeo exibe a imagem do olho.
O Gravar (A) é verificado como predefinido. A gravação do vídeo do olho e a coleta de dados iniciam ao mesmo tempo.

8.3

Detecção da pupila
Para obter instruções sobre o posicionamento correto somente da máscara, consulte a página ► 32.
Para obter instruções sobre o posicionamento correto da solução de visão negada, consulte a página ► 36.
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1. Selecione o teste: Olhar, VOR, Desvio de inclinação ou Sacádicos.
2. Selecione o tipo de teste. Por exemplo, há dois tipos de testes para o teste: Olhar: Olhar e Spontaneous (Espontâneo)
.

Nota • Visão negada não deverá estar marcado ao realizar a calibração.

3. Se estiver usando uma solução de visão negada, marque a caixa de seleção Visão negada.

Nota • Sem a licença não é possível determinar se há nistagmo Torsional presente durante o teste. Quando adquirida, a licença fornece uma rastreamento da posição do olho e o gráfico SPV.

4. Para coletar dados Torsional, marque a caixa de seleção Torsional. (Para que Torsional seja selecionado como predefinido, em Opções de teste selecione a opção para esse tipo de teste na janela aplicável desse grupo de testes.)
Consulte a página ► 258 para entender o aumento de tamanho do arquivo de vídeo quando Torsional é selecionado.
5. Selecione a manobra de teste (A). Por exemplo, há sete manobras para o teste: Olhar: Centro, Esquerdo, Recuo para
a esquerda, Direita, Recuo para a direita, Subir, e Para baixo.

Nota • Selecionar Visão negada ou Torsional muda a taxa de quadros coletada para 60 fps (quadros por segundo).
Essa taxa permite que o obturador da câmera permaneça aberto durante mais tempo (aumenta a exposição de luz),
o que resulta em imagem de melhor qualidade.
Quando Visão negada estiver selecionado, uma marca de verificação é colocada na coluna de visão negada na lista
de testes.

6. Se estiver coletando dados Torsional
A. Instrua o paciente a olhar para frente e manter os olhos bem abertos.
B. Clique em Captura. O quadro de referência Torsional é exibido no canto inferior direito da janela Configuração
de teste.
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O quadro de referência é comparado com os dados coletados para determinar se há presente movimento torsional do
olho. O quadro de referência pode ser usado para todos os testes SPV subsequentes. Se a qualidade for baixa, instrua
novamente o paciente e clique outra vez em Captura.
Boa qualidade

Baixa qualidade

7. Posicione o paciente. Consulte a página ► 40.
8. Posicione a ROI (Região de Interesse) em torno da pupila:
–

clique na caixa verde e arraste-a para centralizá-la na pupila ou

–

clique na pupila para centralizar a pupila dentro da caixa verde.

9. Na janela Vídeo, selecione o tipo de imagem exibida: Imagem em escala de cinza (A) ou Localização da pupila (B).

Nota • A escolha de Imagem em escala de cinza ou Localização da pupila é usada somente para ajustar a detecção
da pupila. O vídeo de olho é gravado sempre em escala de cinza.

10. Se a pupila não for detectada automaticamente, selecione Limiar automático. O sistema centraliza a marca + na
pupila.
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11. Peça ao paciente para olhar fixamente no ponto de fixação. Avalie o acompanhamento da pupila observando a marcação. Se a marca + não conseguir rastrear a pupila (fica saltando e não permanece centralizada na pupila), use o botão
+ ou – do ajuste de limiar para ajustar.
A detecção da pupila garante que o sistema rastreie a pupila corretamente durante a calibração e ao coletar dados.

Nota • Faça ajustes adicionais para remover qualquer área branca fora da imagem circular branca da pupila.

12. Selecione OK para aceitar a Posição da ROI.
13. Se a calibração não foi realizada anteriormente, continue na página ► 43.

8.4

Calibração
Atenção •

Durante esse procedimento os dois lasers irão ligar. Não olhe diretamente nos lasers. O uso de con-

troles ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos aqui especificados poderá resultar em exposição à
radiação nociva.

1. Clique em Lasers ligados para ligar os dois lasers.

2. Peça ao paciente para posicionar os pontos à esquerda e à direita equidistantes em cada lado do ponto de fixação.
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3. Peça ao paciente para olhar no ponto esquerdo, em seguida no ponto direito. Na janela Vídeo, verifique se o retículo
continua a rastrear a pupila.

Nota • Use a janela Rastreios em tempo real (eixo X em segundos) para monitorar os dados da cabeça e dos
olhos. Observando o rastreio da cabeça laranja e o rastreio dos olhos verde, é possível saber se o paciente está
movendo a cabeça ou os olhos (em vez de olhar fixamente no ponto de fixação), piscando excessivamente ou não
seguindo as instruções recebidas (não cooperando).

4. Se a marca + não conseguir rastrear a pupila (fica saltando e não permanece centralizada na pupila), use o botão + ou –
do ajuste de limiar para ajustar.
No processo de calibração, é solicitado ao paciente para alternar a fixação do olhar entre os dois pontos que aparecem
quando os lasers estão ligados. À medida que a fixação do olhar do paciente muda, o sistema rastreia o movimento da
pupila.

Nota • Quando o paciente não puder ser calibrado (por exemplo, a visão é tão fraca que o paciente não consegue ver
o ponto de fixação ou os pontos dos feixes de laser), clique em Predefinido para usar o valor de calibração predefinido (∆ = 21). Certifique-se de que o paciente está olhando direto para a frente no ponto de fixação antes de clicar
em Predefinido.

O movimento dos olhos entre os dois pontos do feixe de laser é medido e calibrado com relação aos valores conhecidos dos pontos do feixe de laser projetados da máscara. Os valores de calibração estão relacionados à localização do
pixel que corresponde a 7,5 graus à esquerda e à direita do centro. A diferença entre a esquerda e a direita corresponde ao número de pixels de um movimento do olho de 15 graus. Esses valores são usados para analisar o movimento do olho durante o teste de impulso cefálico.
5. Clique em Executar.

6. Peça ao paciente para ficar voltado para o ponto de fixação e manter a cabeça imóvel.
7. Peça ao paciente para acompanhar o ponto do feixe de laser.
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Nota • Os valores de calibração são salvos automaticamente. O valor de calibração armazenado pode ser usado para
todos os testes. Não é necessário recalibrar entre os testes, a menos que a máscara tenha se movido. Se você sair do
arquivo de pacientes e reabri-lo, será necessário realizar uma nova calibração.

Verificação de calibração
1. Peça ao paciente para olhar diretamente para o ponto de fixação e mover a cabeça de um lado para o outro em um
pequeno ângulo (cerca de 10 graus).
2. Verifique se as velocidades da cabeça e dos olhos coincidem.

Boa calibração - As velocidades da cabeça e dos olhos coincidem

(Exemplos de calibração ruim mostram uma calibração realizada no Impulso cefálico)

Poor calibration (Calibração insatisfatória) - A velocidade dos olhos é muito baixa
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Poor calibration (Calibração insatisfatória) - A velocidade dos olhos é muito alta

3. Se as velocidades da cabeça e dos olhos não corresponderem é necessário recalibrar ou analisar o histórico do paciente.

Nota • Se o paciente precisar realizar sacádicos de acompanhamento durante rotações de baixa frequência da
cabeça, isso pode indicar déficit vestibular ou disfunção cerebelar ou ambos. Quando os resultados dos testes
incluem sacádicos de acompanhamento durante rotações de baixa frequência da cabeça, é recomendável interpretar com cautela os resultados do teste de impulso cefálico. Os dados que não estiverem nos limites normais
poderão estar relacionados a um distúrbio periférico e/ou central. Use os testes VOR para avaliar um paciente
com sacádicos de acompanhamento durante a verificação de calibração.

4. Quando a calibração estiver verificada e o resultado for satisfatório, clique em Aceitar.
A janela Coleta é exibida e o software está pronto para começar a coletar dados de impulso cefálico.

Atenção • Após ser realizada a calibração, é recomendável não ajustar a máscara na cabeça do paciente.
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8.5

Otimização da coleta
Este aplicativo fornece estes recursos para assegurar a coleta de dados bons:
•

Monitor externo
Existe a opção de exibir uma imagem maior do olho em um monitor externo. Se um monitor externo estiver conectado ao computador, coloque o monitor onde seja possível ver facilmente o vídeo do olho. Para exibir o vídeo do olho
no monitor do computador e também em um monitor externo, clique em

. O monitor externo exibe o valor

em tempo real do SPV para testes SPV e Tempo decorrido. Para testes Olhar, as Posição do olhar mudam de acordo
com o grau de movimento do olho a partir do centro durante o teste. Para testes Sacádicos, o número de sacádicos
Aceito e Coletados ~é exibido durante o teste. Durante a reprodução, o monitor externo exibe o vídeo do olho. Feedback de posição da cabeça ou Vídeo da sala sincronizado também é exibido se definido em Opções de teste.

Nota • O monitor externo não é suportado para o teste de impulso cefálico.

•

Feedback de posição da cabeça
Para testes SPV, a opção Feedback de posição da cabeça é o ajuste predefinido. Quando definido para essa posição,
um gráfico de referência da posição cefálica do paciente em tempo real é exibido no monitor do computador. Para
obter informações sobre como ajustar essa opção, consulte a página ► 188.

8.6

Testes Olhar
Nesses testes, a máscara coleta dados das posições horizontal e vertical dos olhos. A câmera de alta velocidade captura a
imagem do olho.O software OTOsuite Vestibular processa os dados da posição dos olhos e calcula a velocidade de fase
lenta (SPV).
Os testes Olhar fornecem a capacidade de avaliar olhar e nistagmo espontâneo. O propósito desses dois tipos de testes é
identificar o nistagmo que é despertado ao fazer o paciente olhar fixamente em determinadas posições. O paciente está
normalmente em posição sentada ou na posição calórica (cabeça inclinada 30°). A posição do olho é calculada e exibida
como o Posição do olhar.

Olhar
Esse tipo de teste avalia o movimento dos olhos do paciente quando os olhos são fixados em direções diferentes
(Esquerdo, Direita, Subir, Para baixo e Centro). Há duas condições de teste adicionais (Recuo para a esquerda e Recuo
para a direita). Essas condições avaliam o nistagmo com recuo. O teste é iniciado com o paciente olhando para a esquerda
ou para a direita. Os dados são coletados quando o paciente retorna seu olhar para o centro.
A pessoa que avaliar o paciente fornecerá o estímulo no qual o paciente está à olhar. Este estímulo pode ser o dedo testador, um implemento (por exemplo, a ponta de uma caneta ou de um grampo de cabelo) ou a luz laser apresentada em
uma parede de uma apresentação remota. Ou como no caso do teste de visão negada, o paciente pode ser verbalmente
instruído a olhar na direção escolhida. De acordo com com a norma ANSI, os olhos devem ser gravados durante no mínimo
10 segundos com os olhos posicionados a 30° do centro, direita e esquerda, bem como a 25° do centro para cima e para
baixo. A posição do olhar fornece os graus em que o paciente está olhando em relação ao centro. Para avaliar pela alternação ou direção mudando nistagmo, os olhos devem ser gravados por mais de 2 minutos. Esteja ciente de que ter o paciente olhando além dos graus determinados acima pode resultar em nistagmo de ponto final, o qual não é
diagnosticamente relevante. O teste Olhar pode ser realizado com visão ou com visão negada.

Spontaneous (Espontâneo)
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Esse tipo de teste avalia o movimento dos olhos do paciente quando os olhos estão na posição primária olhando diretamente à frente sem qualquer estímulo visual. De acordo com a norma ANSI, os olhos devem ser gravados durante pelo
menos 20 segundos. O paciente ou a cabeça do paciente pode estar em várias condições como, sentado, supina, queixo no
peito ou cabeça estendida para trás. O teste Spontaneous (Espontâneo) pode ser realizado com visão ou com visão negada.

Outros
Esse tipo de teste permite definir o teste que se deseja coletar e permite avaliar o movimento dos olhos do paciente.

8.7

Coleta de dados Olhar
Para obter informações sobre os ajustes disponíveis em Opções de teste ao coletar dados, consulte a página ► 181.

Nota • O paciente temporário está disponível para permitir o início do teste sem introduzir dados do paciente. Consulte a página ► 24 para criar um novo paciente ou abrir um paciente existente.

Ao coletar dados, é possível monitorar o movimento da cabeça usando a exibição do Feedback de posição da cabeça ou
do Vídeo da sala sincronizado. Você também pode escolher não usar nenhum deles. (A tela predefinida está ajustada em
Opções de teste.)

Nota • Se usar Vídeo da sala sincronizado, pode ser necessário ajustar a posição da câmera para assegurar que a
cabeça inteira do paciente é vista no vídeo durante a coleta de dados. Se gravar áudio, é importante posicionar a
câmera para minimizar o nível de ruído ambiente.

1. Posicione a cabeça do paciente.
2. Ajuste o ponto de referência central:
A. Instrua o paciente.
B. Clique em Laser ligado (A).
C. Peça ao paciente para olhar para o ponto do laser que aparece na parede. Assegurando que a cabeça está centralizada, clique em Centro ou pressione e mantenha pressionado o botão esquerdo no controle remoto de
apresentação durante pelo menos 2 segundos. (A tela atualiza quando o botão é liberado.)

3. Peça ao paciente para olhar reto para frente para o seu dedo. Verifique se a posição de gaze exibida é de 0º.
4. Proceda de acordo com a seleção:
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•

Condição de teste - tudo exceto Recuo para a esquerda
Peça ao paciente para seguir o estímulo até a posição de gaze desejada: Para iniciar a coleta de dados, clique em
Iniciar ou pressione o botão esquerdo no controle remoto de apresentação.

•

Condição de teste - somente Recuo para a esquerda
Peça para o paciente seguir o estímulo para a esquerda ou direita. Para iniciar a coleta de dados, clique em Iniciar
ou pressione o botão esquerdo no controle remoto de apresentação. Após iniciar a coleta, peça ao paciente para
mover a gaze de volta para a posição central de gaze.

Para continuar coletando dados além do tempo de duração máxima definido nas opções do teste, clique em Estender
ou pressione e segure o botão esquerdo no controle remoto da apresentação. Um tom confirma que o teste foi estendido. Para interromper a coleta, clique em Parar ou clique com o botão direito no controle remoto da clique em apresentação.

Rastreamentos da posição do olho
Dependendo dos ajustes em Opções de teste, o rastreamento da posição do olho horizontal (HR) e vertical (VR) será exibido na janela Rastreamentos da posição do olho. Para inserir um marcador de evento ( ) no rastreamento durante a
coleta, use um dos seguintes métodos:
•

Pressione o botão esquerdo no controle remoto de apresentação.

•

Clique em Evento.

Os marcadores de evento são inseridos abaixo do rastreamento.

SPV valor
O valor SPV (velocidade de fase lenta) em tempo real (A) é um valor estimado calculado de acordo com a quantidade de
variabilidade em torno da estimativa de SPV. O valor é exibido em verde ou laranja na área superior direita da janela.
•

Verde: Quando a variabilidade for lenta, há uma grande probabilidade do valor ser confiável.

•

Laranja: Quando a variabilidade for alta, há menos probabilidade de o valor ser confiável.

Nota • SPV os valores exibidos em laranja devem ser considerado menos confiáveis, mas não imprecisos.

Posição do olhar valor
O Posição do olhar valor da posição (B) é o grau de movimento do olho a partir do centro. A posição é exibida antes de iniciar a coleta de dados e durante a coleta de dados. Movimento do olho para a esquerda é um valor negativo. Movimento
do olho para a direita é um valor positivo.

Nota • Mais informações podem ser encontradas no vídeo de treinamento Oculomotor ou em www.icsimpulse.com.
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Exibidos na Coleta janela estão:
A. Test Type (Tipo de teste) – nome do teste para o qual os dados foram coletados
(O nome inclui a direção do teste e as condições do teste.)
B. Tempo decorrido – duração do teste
C. Taxa de quadros – frequência de aquisição de dados em quadros por segundo (fps)
D. Calibração ∆ – a distância em pixels entre as posições do olho direito e esquerdo medidas durante a calibração

O sistema para automaticamente quando a duração máxima to teste for atingida. A duração máxima do teste está ajustada
em Opções de teste.)
•

Para continuar coletando dados além do tempo de duração máxima definido nas opções do teste, clique em Estender
ou pressione e segure o botão esquerdo no controle remoto da apresentação. Um tom confirma que o teste foi estendido. Para interromper a coleta, clique em Parar ou clique com o botão direito no controle remoto da clique em apresentação.

•

Para parar o teste antes, clique em Parar ou pressione o botão direito no controle remoto de apresentação. Os dados
serão salvos.

•

Para parar o teste antes, sem salvar os dados, clique em Cancelar.

Os dados são analisados e exibidos na Análise janela.

8.8

Análise de dados Olhar
Para visualizar um teste específico, clique na guia da janela Teste e, em seguida, clique no teste desejado para destacálo. Para obter mais informações sobre como selecionar um teste, consulte a página ► 19.

8.8.1

janela Análise
A análise dos resultados do teste podem ser exibidos no modo de visualização normal ou no modo ampliado. Consulte a
página ► 17.

50

Otometrics - ICS Impulse USB

8 Oculomotor

Rastreamentos da posição do olho
Dependendo dos ajustes em Opções de teste, o rastreamento da posição do olho horizontal (HR) e vertical (VR) será exibido na janela Rastreamentos da posição do olho.
Para alterar quais rastreios exibir, marque ou desmarque a caixa de seleção apropriada na legenda do rastreio. O novo
ajuste permanece ao reanalisar o teste. Quando o arquivo do paciente for fechado ou outro teste da lista de testes desse
paciente for selecionado, a tela muda de acordo com o que foi selecionado em Opções de teste.

Nota • Qualquer alteração realizada a um ajuste em Opções de teste enquanto o paciente estiver aberto será aplicada para o paciente aberto.

Os rastreios são centralizados em torno do cursor. O relatório imprime a parte do rastreio vista na janela Rastreios centralizada em volta do cursor.

Velocidade de fase lenta Gráfico do
O propósito deste gráfico é fornecer uma gravação da força do nistagmo. Este gráfico exibe as batidas individuais do nistagmo identificadas pelo algoritmo SPV dos rastreios da horizontal direita (HR ) e da vertical direita (VR ).
O Pico SPV (°/s) é indicado no gráfico por um quadrado.
Para selecionar um ponto específico, clique nele ou use as teclas de seta para a esquerda/direita para mover entre pontos
(entre batidas). A janela SPV (B).

Nota • Selecione TR para exibir o rastreamento da posição do olho e o gráfico SPV de Torsional.

Se o algoritmo não escolheu um pico, defina manualmente o pico desse rastreio. Para escolher quando a análise começa,
consulte a descrição da janela Reanálise na página ► 52.
Consulte a página ► 249 para obter informações sobre como o Pico (°/s) é determinado.
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Detalhes da análise - Informações

Os parâmetros de teste estão listados:
•

Test Type (Tipo de teste) – nome do teste para o qual os dados foram coletados

•

Operator (Operador) – a pessoa que estava registrada no software OTOsuite Vestibular quando os dados foram coletados

•

Calibração ∆ – a distância em pixels entre as posições do olho direito e esquerdo medidas durante a calibração

•

Hora do teste – data e hora em que a coleta de dados foi iniciada

•

Tempo decorrido – duração do teste

•

Horário de início da análise – hora em que a análise começou

SPV valores
•

Ponto (°/s) – a velocidade de fase lenta do ponto selecionado (batida selecionada)

•

Pico (°/s) – onde o pico da velocidade de fase lenta está ajustado
Consulte a página ► 249 para obter informações sobre como o Pico (°/s) é determinado.

•

Méd.(°/s) – velocidade média de todos os dados analisados

•

Mín. (°/s) – velocidade mínima de todos os dados analisados

•

Máx. (°/s) – velocidade máxima de todos os dados analisados

Detalhes da análise - Observações
Observações com relação ao teste podem ser introduzidas antes, durante e após o teste. Para adicionar ou modificar anotações, clique na guia da janela Observações. Para obter informações sobre as ferramentas de edição, consulte a página ►
22.

Nota • O texto adicionado anteriormente na janela Teste aparece na janela Observações.
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Detalhes da análise - Reanálise

Hora de início da análise - Todos os rastreios
Para excluir dados em um rastreio da análise:
1. Mova o cursor preto para a nova hora de início na janela Rastreamentos da posição do olho.
2. Na janela Detalhes da análise, clique na guia da janela Reanálise.
3. Para analisar novamente, clique em
•

Reanalisar do cursor - analisa todos os rastreios com a hora de início ajustada para o próximo segundo completo
após a posição do cursor

•

Reanalisar rastreio completo - analisa todos os rastreios desde o início

Nota • A hora de início é exibida na janela Informações.

Gráfico SPV
Nota • Sem a licença não é possível determinar se há nistagmo Torsional presente durante o teste. Quando adquirida, a licença fornece uma rastreamento da posição do olho e o gráfico SPV.

Selecione o rastreio a ser modificado selecionando HR, VR ou TR.
•

•

Ponto (°/s)
–

Apagar - exclui o ponto selecionado da análise e do relatório

–

Restaurar - restaura todos os pontos que foram apagados manualmente

Pico (°/s)
–

Selecionar - define um novo pico de acordo com a posição do cursor

–

Restaurar - restaura o pico para o local determinado pelo algoritmo

Consulte a página ► 249 para obter informações sobre como o Pico (°/s) é determinado.
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8.8.2

Reprodução da coleta de dados
O rastreamento da posição do olho e o vídeo do olho podem ser reproduzidos de maneira sincronizada com o feedback de
posição da cabeça ou com o vídeo da sala gravado durante o teste.
Seleções e botões de reprodução de vídeo

Reproduzir

Inicia a reprodução sincronizada.

Pausa

Pausa a reprodução sincronizada.

Parar

Para a reprodução sincronizada.

Reproduzir a partir do cursor

Selecione iniciar a reprodução na posição do cursor. Se não estiver selecionada, a reprodução inicia no início do rastreio.

Velocidade

Nota • Antes de ajustar a velocidade de reprodução, verifique a taxa de
quadros gravados (qps) indicada abaixo do vídeo do olho.

•

Normal - vídeo do olho gravado a 30 quadros por segundo pode ser
reproduzido somente na velocidade normal.

•

Lento - vídeo do olho gravado a 60 quadros por segundo pode ser reproduzido em velocidade normal ou lenta.

•

Mais lento - vídeo do olho gravado a > 60 quadros por segundo pode ser
reproduzido em velocidade normal, lenta ou mais lenta.

8.8.3

Gráfico do olhar
Para dados coletados antes da versão 4.0, clique na guia Análise. Na janela Detalhes da análise, clique na guia Reanálise.
Clique em Reanalisar do cursor ou Reanalisar rastreio completo para reanalisar os dados. Clique na guia Gráfico do olhar
e selecione o teste da Lista de testes para visualizar os dados nesta janela. Todos os cinco testes de gaze devem ser reanalisados separadamente para que os dados sejam preenchidos na janela Análise do gráfico do olhar.
As condições de teste de gaze Centro, Esquerdo, Direita, Subir e Para baixo podem ser revisadas na janela Análise do gráfico do olhar. Para remover ou adicionar um teste, clique na coluna
na Lista de testes. Somente um teste de cada condição de teste pode ser selecionado para exibição.
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Rastreamentos da posição do olho
Os rastreamento da posição do olho horizontal (HR) e vertical (VR) dos testes selecionados são exibidos na janela Rastreamentos da posição do olho.
Os rastreios são centralizados em torno do cursor. Para visualizar um rastreio completo, clique na guia Análise.

Análise do gráfico do olhar
Esse gráfico mostra resultados da análise automática.

A posição relativa do olho é determinada para cada condição de teste. Cada condição de teste é representada por uma
caixa no gráfico: olhar para a direita na caixa esquerda (baseado no paciente olhando no testador), olhar para a esquerda na
caixa direita, olhar para cima na caixa superior, olhar para o centro na caixa central e olhar para baixo na caixa inferior. O
nistagmo de cada condição de teste é avaliado para direção, velocidade e amplitude. As setas no diagrama mostram
•

a direção (aponta na direção com base no paciente olhando o testador),

•

intensidade da amplitude (com base na espessura da barra da seta) e

•

intensidade da velocidade (com base na espessura da extremidade da seta) do nistagmo.
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Os limítrofes de intensidade da seta são definidos em Opções de teste. Um círculo indica nenhum nistagmo detectado.
Os seguintes valores são fornecidos para cada condição de teste Olhar selecionada:

8.9

•

Direção : sentido de batimento do nistagmo

•

SPV x̄ (°/s) : a velocidade média da fase lenta do nistagmo em graus por segundo

•

Amplitude (°) : amplitude média do nistagmo em graus

Testes VOR
Nestes testes, as máscaras coletam dados tanto da cabeça quanto dos olhos. O giroscópio mede a velocidade do movimento da cabeça (o estímulo). A câmera de alta velocidade captura a imagem do olho. O OTOsuite Vestibular Software processa os dados de velocidade da cabeça e do olho (a resposta). Exibições simultâneas dos dados do movimento da cabeça e
do movimento dos olhos permitem ao clínico determinar se a resposta está dentro dos limites normais ou não.
Os testes VOR fornecem a habilidade de avaliar o reflexo vestíbulo-ocular (VOR) com e sem otimização visual. O propósito
destes dois tipos de teste é identificar se sacádicos de acompanhamento estão presentes em ambas condições de teste. O
paciente está em posição sentada a um metro da parede onde o alvo de fixação está fixado e o alvo de supressão é projetado.

VVOR (VOR visual)
Este tipo de teste avalia o reflexo vestíbulo-ocular do paciente com otimização visual. É solicitado ao paciente, olhar fixamente no ponto de fixação na parede. A pessoa que avaliar o paciente move a cabeça do paciente lentamente a aproximadamente 0,5 Hz com uma amplitude de 10° no plano horizontal ou vertical. O paciente deve manter a fixação no
ponto durante todo o teste.

VORS (Supressão VOR)
Esse tipo de teste avalia o reflexo vestíbulo-ocular do paciente sem otimização visual. É solicitado ao paciente, olhar fixamente no ponto do laser na parede. Este ponto do laser irá mover com a cabeça. A pessoa que avaliar o paciente move lentamente a cabeça do paciente cerca de 0,5 Hz com amplitude de 10° no plano horizontal ou vertical. O paciente deve
continuar a seguir o ponto do laser durante todo o teste. Este teste pode ser realizado numa sala escurecida.

8.10

Coleta de dados VOR
Para obter informações sobre os ajustes disponíveis em Opções de teste ao coletar dados, consulte a página ► 181.

Nota • O paciente temporário está disponível para permitir o início do teste sem introduzir dados do paciente. Consulte a página ► 24 para criar um novo paciente ou abrir um paciente existente.

Ao coletar dados, o Vídeo da sala sincronizado está disponível. (Devido a aquisição de taxa de quadros mais rápida da
câmera, o Feedback de posição da cabeça não está disponível para testes VOR).
Se usar Vídeo da sala sincronizado, pode ser necessário ajustar a posição da câmera para assegurar que a cabeça inteira do
paciente é vista no vídeo durante a coleta de dados. Se gravar áudio, é importante posicionar a câmera para minimizar o
nível de ruído ambiente.
1. Instrua o paciente. (Por exemplo, diga para manter os olhos abertos e olhar fixamente no ponto de fixação.)
2. Para iniciar a coleta de dados, clique em Iniciar ou pressione o botão esquerdo no controle remoto de apresentação.
Para continuar coletando dados além do tempo de duração máxima definido nas opções do teste, clique em Estender
ou pressione e segure o botão esquerdo no controle remoto da apresentação. Um tom confirma que o teste foi
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estendido. Para interromper a coleta, clique em Parar ou clique com o botão direito no controle remoto da clique
em apresentação.
As gravações dos rastreios são exibidas na janela Rastreios em tempo real (eixo X em segundos). Essa tela inclui as
velocidades dos olhos e da cabeça. Para inserir um marcador de evento ( ) no rastreio durante a coleta, use um dos
seguintes métodos:
•

Pressione o botão esquerdo no controle remoto de apresentação.

•

Clique em Evento.

Os marcadores de evento são inseridos abaixo do rastreamento.

Nota • Mais informações podem ser encontradas no vídeo de treinamento Oculomotor ou em www.icsimpulse.com.
Exibidos na Coleta janela estão:
A. Test Type (Tipo de teste) – nome do teste para o qual os dados foram coletados
(O nome inclui a direção do teste e as condições do teste.)
B. Tempo decorrido – duração do teste
C. Taxa de quadros – frequência de aquisição de dados em quadros por segundo (fps)
D. Calibração ∆ – a distância em pixels entre as posições do olho direito e esquerdo medidas durante a calibração

O sistema para automaticamente quando a duração máxima to teste for atingida. A duração máxima do teste está ajustada
em Opções de teste.)
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•

Para continuar coletando dados além do tempo de duração máxima definido nas opções do teste, clique em Estender
ou pressione e segure o botão esquerdo no controle remoto da apresentação. Um tom confirma que o teste foi estendido. Para interromper a coleta, clique em Parar ou clique com o botão direito no controle remoto da clique em apresentação.

•

Para parar o teste antes, clique em Parar ou pressione o botão direito no controle remoto de apresentação. Os dados
serão salvos.

•

Para parar o teste antes, sem salvar os dados, clique em Cancelar.

Os dados são analisados e exibidos na Análise janela.

8.11

Análise de dados VOR
Para visualizar um teste específico, clique na guia da janela Teste e, em seguida, clique no teste desejado para destacálo. Para obter mais informações sobre como selecionar um teste, consulte a página ► 19.

8.11.1

Janela Análise
A análise dos resultados do teste podem ser exibidos no modo de visualização normal ou no modo ampliado. Consulte a
página ► 17.

Rastreios em tempo real (eixo X em segundos)
Rastreios no gráfico exibem a velocidade dos olhos e da cabeça durante a coleta de dados. Para alterar quais rastreios exibir, marque ou desmarque a caixa de seleção apropriada na legenda do rastreio. O novo ajuste permanece ao reanalisar o
teste. Quando o arquivo do paciente for fechado ou outro teste da lista de testes desse paciente for selecionado, a tela
muda de acordo com o que foi selecionado em Opções de teste.
Para ver um rastreio completo use a barra de rolagem abaixo do rastreio.O relatório imprime a parte do rastreio vista na
janela Rastreios centralizada em volta do cursor.

58

Otometrics - ICS Impulse USB

8 Oculomotor

Detalhes da análise

Os parâmetros de teste estão listados:
•

Test Type (Tipo de teste) – nome do teste para o qual os dados foram coletados

•

Operator (Operador) – a pessoa que estava registrada no software OTOsuite Vestibular quando os dados foram coletados

•

Calibração ∆ – a distância em pixels entre as posições do olho direito e esquerdo medidas durante a calibração

•

Hora do teste – data e hora em que a coleta de dados foi iniciada

•

Tempo decorrido – duração do teste

Detalhes da análise - Observações
Observações com relação ao teste podem ser introduzidas antes, durante e após o teste. Para adicionar ou modificar anotações, clique na guia da janela Observações. Para obter informações sobre as ferramentas de edição, consulte a página ►
22.

Nota • O texto adicionado anteriormente na janela Teste aparece na janela Observações.

8.11.2

Reprodução da coleta de dados
Os rastreios de velocidade dos olhos e da cabeça e o vídeo do olho podem ser reproduzidos de maneira sincronizada com o
vídeo da sala.
Seleções e botões de reprodução de vídeo

Reproduzir

Inicia a reprodução sincronizada.

Pausa

Pausa a reprodução sincronizada.

Parar

Para a reprodução sincronizada.

Reproduzir a partir do cursor

Selecione iniciar a reprodução na posição do cursor. Se não estiver selecionada, a reprodução inicia no início do rastreio.
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Seleções e botões de reprodução de vídeo

Velocidade

Nota • Antes de ajustar a velocidade de reprodução, verifique a taxa de
quadros gravados (qps) indicada abaixo do vídeo do olho.

•

Normal - vídeo do olho gravado a 30 quadros por segundo pode ser
reproduzido somente na velocidade normal.

•

Lento - vídeo do olho gravado a 60 quadros por segundo pode ser reproduzido em velocidade normal ou lenta.

•

Mais lento - vídeo do olho gravado a > 60 quadros por segundo pode ser
reproduzido em velocidade normal, lenta ou mais lenta.

8.12

Teste Desvio de inclinação
Nesse teste, a máscara coleta dados dos olhos. A câmera de alta velocidade captura a imagem do olho. O
OTOsuite Vestibular software processa os dados da posição do olho e calcula os graus de desvio dos olhos.
Esse tipo de teste fornece a capacidade de avaliar o alinhamento ocular do paciente quando o paciente está em diferentes
posições (Sentado ou Supino) usando um teste de cobertura alternada. O propósito desse teste é identificar se ocorre
desalinhamento ocular como resultado de cobrir e descobrir um dos olhos. O paciente está em posição sentada ou supina.
O movimento dos olhos do paciente é gravado com os olhos na posição primária, primeiro o olho direito é coberto e
depois muda a cobertura de um olho para o outro.

8.13

Coleta de dados Desvio de inclinação
Para obter informações sobre os ajustes disponíveis em Opções de teste ao coletar dados, consulte a página ► 181.

Nota • O paciente temporário está disponível para permitir o início do teste sem introduzir dados do paciente. Consulte a página ► 24 para criar um novo paciente ou abrir um paciente existente.

Ao coletar dados, o Vídeo da sala sincronizado está disponível. (O Feedback de posição da cabeça não está disponível
para este teste porque a cabeça está estacionária).
Se usar Vídeo da sala sincronizado, pode ser necessário ajustar a posição da câmera para assegurar que a cabeça inteira do
paciente é vista no vídeo durante a coleta de dados. Se gravar áudio, é importante posicionar a câmera para minimizar o
nível de ruído ambiente.
1. Instrua o paciente. (Por exemplo, diga para manter os olhos abertos e olhar fixamente para frente.)
2. Para iniciar a coleta de dados, clique em Iniciar ou pressione o botão esquerdo no controle remoto de apresentação.
Para continuar coletando dados além do tempo de duração máxima definido nas opções do teste, clique em Estender
ou pressione e segure o botão esquerdo no controle remoto da apresentação. Um tom confirma que o teste foi estendido. Para interromper a coleta, clique em Parar ou clique com o botão direito no controle remoto da clique em apresentação.
Dependendo dos ajustes em Opções de teste, o rastreamento da posição do olho horizontal (HR) e vertical (VR) será
exibido na janela Rastreamentos da posição do olho.
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3. Durante a coleta de dados, para calcular corretamente a alteração média da posição dos olhos, indique manualmente
quando o olho direito estiver coberto ( ) ou descoberto ( ). Utilize um desses métodos:
•

Pressione o botão esquerdo no controle remoto de apresentação. Este botão alterna entre inserir

•

Clique em Cobertura/Descobrir.

e

.

Os ícones são inseridos abaixo do rastreamento.

Nota • Mais informações podem ser encontradas no vídeo de treinamento Oculomotor ou em www.icsimpulse.com.
Exibidos na Coleta janela estão:
A. Test Type (Tipo de teste) – nome do teste para o qual os dados foram coletados
(O nome inclui a direção do teste e as condições do teste.)
B. Tempo decorrido – duração do teste
C. Taxa de quadros – frequência de aquisição de dados em quadros por segundo (fps)
D. Calibração ∆ – a distância em pixels entre as posições do olho direito e esquerdo medidas durante a calibração

O sistema para automaticamente quando a duração máxima to teste for atingida. A duração máxima do teste está ajustada
em Opções de teste.)
•

Para continuar coletando dados além do tempo de duração máxima definido nas opções do teste, clique em Estender
ou pressione e segure o botão esquerdo no controle remoto da apresentação. Um tom confirma que o teste foi estendido. Para interromper a coleta, clique em Parar ou clique com o botão direito no controle remoto da clique em apresentação.
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•

Para parar o teste antes, clique em Parar ou pressione o botão direito no controle remoto de apresentação. Os dados
serão salvos.

•

Para parar o teste antes, sem salvar os dados, clique em Cancelar.

Os dados são analisados e exibidos na Análise janela.

8.14

Análise de dados Desvio de inclinação
Para visualizar um teste específico, clique na guia da janela Teste e, em seguida, clique no teste desejado para destacálo. Para obter mais informações sobre como selecionar um teste, consulte a página ► 19.

8.14.1

janela Análise
A análise dos resultados do teste podem ser exibidos no modo de visualização normal ou no modo ampliado. Consulte a
página ► 17.

Rastreamentos da posição do olho
Dependendo dos ajustes em Opções de teste, o rastreamento da posição do olho horizontal (HR) e vertical (VR) será exibido na janela Rastreamentos da posição do olho.
Para alterar quais rastreios exibir, marque ou desmarque a caixa de seleção apropriada na legenda do rastreio. O novo
ajuste permanece ao reanalisar o teste. Quando o arquivo do paciente for fechado ou outro teste da lista de testes desse
paciente for selecionado, a tela muda de acordo com o que foi selecionado em Opções de teste.

Nota • Qualquer alteração realizada a um ajuste em Opções de teste enquanto o paciente estiver aberto será aplicada para o paciente aberto.

Os rastreios são centralizados em torno do cursor. O relatório imprime a parte do rastreio vista na janela Rastreios centralizada em volta do cursor.
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Detalhes da análise -Informações

Os parâmetros de teste estão listados:
•

Test Type (Tipo de teste) – nome do teste para o qual os dados foram coletados

•

Operator (Operador) – a pessoa que estava registrada no software OTOsuite Vestibular quando os dados foram coletados

•

Calibração ∆ – a distância em pixels entre as posições do olho direito e esquerdo medidas durante a calibração

•

Hora do teste – data e hora em que a coleta de dados foi iniciada

•

Tempo decorrido – duração do teste

•

Mudança média da posição do olho (°) – o desvio médio da posição do olho (para os rastreios horizontal e vertical)
quando a condição muda entre o olho que está sendo coberto e descoberto.

Detalhes da análise - Observações
Observações com relação ao teste podem ser introduzidas antes, durante e após o teste. Para adicionar ou modificar anotações, clique na guia da janela Observações. Para obter informações sobre as ferramentas de edição, consulte a página ►
22.

Nota • O texto adicionado anteriormente na janela Teste aparece na janela Observações.

8.14.2

Reprodução da coleta de dados
O rastreamento da posição do olho e o vídeo do olho podem ser reproduzidos de maneira sincronizada com o vídeo da
sala.
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Seleções e botões de reprodução de vídeo

Reproduzir

Inicia a reprodução sincronizada.

Pausa

Pausa a reprodução sincronizada.

Parar

Para a reprodução sincronizada.

Reproduzir a partir do cursor

Selecione iniciar a reprodução na posição do cursor. Se não estiver selecionada, a reprodução inicia no início do rastreio.

Velocidade

Nota • Antes de ajustar a velocidade de reprodução, verifique a taxa de
quadros gravados (qps) indicada abaixo do vídeo do olho.

•

Normal - vídeo do olho gravado a 30 quadros por segundo pode ser
reproduzido somente na velocidade normal.

•

Lento - vídeo do olho gravado a 60 quadros por segundo pode ser reproduzido em velocidade normal ou lenta.

•

Mais lento - vídeo do olho gravado a > 60 quadros por segundo pode ser
reproduzido em velocidade normal, lenta ou mais lenta.

8.15

Testes Sacádicos
No teste Sacádicos, a máscara projeta estímulos visuais sacádicos horizontais (pontos de laser que se movem para frente e
para trás) em uma superfície e coleta dados da posição horizontal dos olhos. A câmera de alta velocidade captura a imagem
do olho. O software OTOsuite Vestibular processa os dados da posição do olho e compara-os com os estímulos.
O teste Sacádicos fornece a capacidade de avaliar o sistema visual e oculomotor quando apresentado com alvos rápidos
dirigidos a metas. A finalidade do teste é identificar a ocorrência de movimentos anormais dos olhos quando o paciente
segue os estímulos sacádicos horizontais. O paciente está na posição sentada a pelo menos um metro de distância dos estímulos. O movimento dos olhos é comparado com o estímulo. Amplitude, velocidade, precisão e latência são medidos:
•

Amplitude (°) mede o tamanho do salto entre a posição inicial e a primeira parada do movimento do olho maior que
75 ms. Os valores são positivos para movimentos dos olhos para a direita e negativos para movimentos dos olhos para a
esquerda.

•

Velocidade de pico (graus/s) mede a velocidade do movimento do olho e é a velocidade máxima alcançada em um
movimento do olho sacádico durante um período de 18,75 ms. Os valores são positivos para movimentos dos olhos
para a direita e negativos para movimentos dos olhos para a esquerda.

•

Precisão (%) mede o tamanho da excursão do movimento do olho dividido pela excursão do alvo.

•

Latência (ms) mede o tempo de reação ou o tempo entre o movimento do alvo e o primeiro movimento do olho
maior que 108°/s. O algoritmo rejeita como artefatos movimentos do olho que ocorrem muito cedo (150 ms antes a
75 ms depois do movimento do alvo), muito tarde (500 ms após o movimento do alvo) ou na direção errada.

Sacádicos
Esse tipo de teste avalia o movimento dos olhos do paciente quando os olhos estão seguindo um estímulo sacádico. Os estímulos são projetados da máscara para uma superfície. Cada posição do olho é mantida durante um segundo. O teste 3-Sacádico a Laser apresenta três estímulos randomizados em amplitude e direção de 7,5º a 15º horizontalmente para a esquerda
e para a direita.
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O teste Sacádicos deve ser realizado com visão.

8.16

Coleta de dados Sacádicos
Para obter informações sobre os ajustes disponíveis em Opções de teste ao coletar dados, consulte a página ► 181.

Nota • O paciente temporário está disponível para permitir o início do teste sem introduzir dados do paciente. Consulte a página ► 24 para criar um novo paciente ou abrir um paciente existente.

Ao coletar dados, é possível monitorar o movimento da cabeça usando a exibição do Feedback de posição da cabeça ou
do Vídeo da sala sincronizado. Você também pode escolher não usar nenhum deles. (A tela predefinida está ajustada em
Opções de teste.)
1. Esta etapa é aplicada somente ao monitorar o movimento da cabeça durante a coleta:
•

Se usar Vídeo da sala sincronizado, pode ser necessário ajustar a posição da câmera para assegurar que a cabeça
inteira do paciente é vista no vídeo durante a coleta de dados. Se gravar áudio, é importante posicionar a câmera
para minimizar o nível de ruído ambiente.

•

Ao utilizar Feedback de posição da cabeça, posicione a cabeça do paciente antes de iniciar a coleta de dados.
Certifique-se de que a cabeça do paciente não está movendo e está perfeitamente centralizada. Ajuste o ponto de
referência central:
A. Instrua o paciente.(Por exemplo, diga para manter os olhos abertos.)
B. Clique em Centralizar (A).

C. Peça ao paciente para olhar para o ponto do laser que aparece na parede. Assegurando que a cabeça está centralizada, clique em Centro ou pressione e mantenha pressionado o botão esquerdo no controle remoto de
apresentação durante pelo menos 2 segundos. (A tela atualiza quando o botão é liberado.)

Nota • Apesar de não ser necessário, a melhor maneira de explicar a tarefa para o paciente é ativar os estímulos de
sacádico e permitir ao paciente praticar seguindo os estímulos.

2. Clique em Estímulos ligados (B) para exibir os estímulos de sacádicos.
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3. Instrua o paciente. (Por exemplo, peça para manterem os olhos abertos e a cabeça parada, não antecipe para onde o
alvo irá mover, e continuarem a seguir o alvo na parede).
4. Para iniciar a coleta de dados, clique em Iniciar ou pressione o botão esquerdo no controle remoto de apresentação.
Para continuar coletando dados além do tempo de duração máxima definido nas opções do teste, clique em Estender
ou pressione e segure o botão esquerdo no controle remoto da apresentação. Um tom confirma que o teste foi estendido. Para interromper a coleta, clique em Parar ou clique com o botão direito no controle remoto da clique em apresentação.
Janela Estímulo e Horizontal (HR.
O Aceito (A) e Coletados (B) número de sacádicos é exibido na área superior direita da janela.

Nota • Se os sacádicos não estiverem sendo aceitos, faça uma recalibração e reinicie o teste. Para crianças pequenas
ou adultos mas velhos que não conseguem manter a cabeça parada, poderá ser necessário segurar sua cabeça
durante a calibração e durante a coleta de dados.

Nota • Mais informações podem ser encontradas no vídeo de treinamento Oculomotor ou em www.icsimpulse.com.

Exibidos na Coleta janela estão:
A. Test Type (Tipo de teste) – nome do teste para o qual os dados foram coletados
(O nome inclui a direção do teste e as condições do teste.)
B. Tempo decorrido – duração do teste
C. Taxa de quadros – frequência de aquisição de dados em quadros por segundo (fps)
D. Calibração ∆ – a distância em pixels entre as posições do olho direito e esquerdo medidas durante a calibração

66

Otometrics - ICS Impulse USB

8 Oculomotor

O sistema para automaticamente quando a duração máxima to teste for atingida. A duração máxima do teste está ajustada
em Opções de teste.)
•

Para continuar coletando dados além do tempo de duração máxima definido nas opções do teste, clique em Estender
ou pressione e segure o botão esquerdo no controle remoto da apresentação. Um tom confirma que o teste foi estendido. Para interromper a coleta, clique em Parar ou clique com o botão direito no controle remoto da clique em apresentação.

•

Para parar o teste antes, clique em Parar ou pressione o botão direito no controle remoto de apresentação. Os dados
serão salvos.

•

Para parar o teste antes, sem salvar os dados, clique em Cancelar.

Os dados são analisados e exibidos na Análise janela.

8.17

Análise de dados Sacádicos
Para visualizar um teste específico, clique na guia da janela Teste e, em seguida, clique no teste desejado para destacálo. Para obter mais informações sobre como selecionar um teste, consulte a página ► 19.

8.17.1

janela Análise
A análise dos resultados do teste podem ser exibidos no modo de visualização normal ou no modo ampliado. Consulte a
página ► 17.

Rastreamentos da posição do olho
Os rastreamentos da posição do olho Estímulo e horizontal (HR) são exibidos na janela Rastreamentos da posição do
olho. Os rastreios são exibidos centralizados no meio da janela. Para ver um rastreio completo use a barra de rolagem
abaixo do rastreio. O relatório imprime a parte do rastreio vista na janela Rastreios centralizada em volta do cursor.
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Gráficos de sacádicos
A finalidade desses gráficos é fornecer um registro da maneira como o olho seguiu os estímulos sacádicos. Cada movimento
sacádico do olho analisado gera um valor sacádico para cada um dos gráficos de análise: Velocidade de pico, Precisão e
Latência. Posicionar o cursor sobre um ponto de dados e exibe o valor (A).

Em cada gráfico, os círculos representam os dados brutos. Os quadrados representam os dados médios. As médias são determinadas agrupando todos os movimentos sacádicos do olho aceitos de acordo com a amplitude do estímulo. (Os grupos são
-20 a -10, -10 a 0, 0 a 10 e 10 a 20).
Clique no ponto de dados sacádico para selecioná-lo. Os pontos de dados também podem ser selecionados usando as teclas
de setas para a esquerda/direita de um ponto para outro. Quando um ponto de dados é selecionado, o cursor de rastreio
(A) identifica a hora em que esse sacádico específico ocorreu. Uma estrutura quadrada em volta do ponto de dados selecionado (B) e os pontos de dados correspondentes nos outros gráficos identificam os dados derivados da análise desse sacádico. A janela Informações mostra os valores (C) do ponto de dados de sacádicos individuais, assim como os movimentos
sacádicos médios do olho para a esquerda e para a direita.

Consulte a página ► 250 para obter informações sobre como os sacádicos aceitos são determinados.
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Detalhes da análise - Informações

Os parâmetros de teste estão listados:
•

Test Type (Tipo de teste) – nome do teste para o qual os dados foram coletados

•

Operator (Operador) – a pessoa que estava registrada no software OTOsuite Vestibular quando os dados foram coletados

•

Calibração ∆ – a distância em pixels entre as posições do olho direito e esquerdo medidas durante a calibração

•

Hora do teste – data e hora em que a coleta de dados foi iniciada

•

Tempo decorrido – duração do teste

•

Aceito – o número de sacádicos aceitos em comparação com o número de sacádicos presentes

•

Sacádicos
HR individual – a amplitude, velocidade, precisão e latência do ponto de dados de sacádicos selecionado
Para a esquerda – a velocidade média, precisão e latência de todos os movimentos sacádicos do olho para a esquerda
Para a direita – a velocidade média, precisão e latência de todos os movimentos sacádicos do olho para a direita

Detalhes da análise - Observações
Observações com relação ao teste podem ser introduzidas antes, durante e após o teste. Para adicionar ou modificar anotações, clique na guia da janela Observações. Para obter informações sobre as ferramentas de edição, consulte a página ►
22.

Nota • O texto adicionado anteriormente na janela Teste aparece na janela Observações.

Otometrics - ICS Impulse USB

69

8 Oculomotor

Detalhes da análise - Reanálise

No futuro, se houver aprimoramentos incorporados, Reanalisar fornece a capacidade de analisar os dados novamente. Para
alterar a exibição dos gráficos Sacádicos, clique nas caixas de seleção Bruto e/ou Média para selecionar o que exibir: tanto
dados brutos quanto médios, somente dados brutos ou somente dados médios.
Para analisar novamente, clique em

8.17.2

•

Apagar sacádico - exclui o sacádico da análise e do relatório

•

Restaurar sacádicos - restaura todos os sacádicos que foram apagados manualmente

Reprodução da coleta de dados
O estímulo e o rastreamento da posição do olho e o vídeo do olho podem ser reproduzidos de maneira sincronizada com o
feedback da posição da cabeça ou com o vídeo da sala gravado durante o teste.

Seleções e botões de reprodução de vídeo

Reproduzir

Inicia a reprodução sincronizada.

Pausa

Pausa a reprodução sincronizada.

Parar

Para a reprodução sincronizada.

Reproduzir a partir do cursor

Selecione iniciar a reprodução na posição do cursor. Se não estiver selecionada, a reprodução inicia no início do rastreio.

Velocidade

Nota • Antes de ajustar a velocidade de reprodução, verifique a taxa de
quadros gravados (qps) indicada abaixo do vídeo do olho.

•

Normal - vídeo do olho gravado a 30 quadros por segundo pode ser
reproduzido somente na velocidade normal.

•

Lento - vídeo do olho gravado a 60 quadros por segundo pode ser reproduzido em velocidade normal ou lenta.

•

Mais lento - vídeo do olho gravado a > 60 quadros por segundo pode ser
reproduzido em velocidade normal, lenta ou mais lenta.
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Impulso cefálico
Há dois tipos de testes Impulso cefálico. O teste de impulso cefálico em que o paciente olha em um ponto fixo na parede
e o teste Paradigma de supressão de impulso cefálico ou teste SHIMP. No teste SHIMP, o ponto na parede é um ponto
de laser central projetado da máscara. A coleta de dados e a análise são as mesmas nos dois tipos de teste.

9.1

Ambiente de teste
O ambiente pode variar, mas deve permitir posicionar o paciente a pelo menos um metro de distância da parede (ou outra
superfície sólida que possa ser usada como superfície de projeção).

Para Propósitos de Calibração e Teste:

Nota • O paciente deve estar sentado em uma cadeira que esteja parada e não gire.

1. Escolha uma parede que permita posicionar o paciente a pelo menos um metro na frente do ponto de fixação.
2. Aplique na parede um dos pontos de fixação fornecidos com o sistema, em um local que permita posicionar o paciente diretamente na frente do ponto de fixação.

9.2

Detecção da pupila
Para obter instruções sobre o posicionamento correto somente da máscara, consulte a página ► 32.

9.2.1

Teste lateral
Nota • É recomendável fazer o teste Lateral antes de fazer o teste LARP ou RALP. A calibração deve ser realizada com
o tipo de teste Lateral selecionado.

1. Escolha o Test Type (Tipo de teste) : Lateral.
2. Para pacientes com nistagmo espontâneo ou nistagmo provocado por olhar (provocado pela posição do olhar durante o
impulso cefálico), marque a caixa de seleção Nistagmo espontâneo. Ao marcar essa caixa de seleção para um paciente
com nistagmo espontâneo ou nistagmo provocado por olhar fixo, impede-se que impulsos bons sejam rejeitados incorretamente.
3. Posicione o paciente a, pelo menos, um metro na frente da parede. Consulte a página ► 71.

Nota • O botão Centro é desativado quando Lateral é o Test Type (Tipo de teste) selecionado.
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4. Posicione a ROI (Região de Interesse) em torno da pupila:
–

clique na caixa verde e arraste-a para centralizá-la na pupila ou

–

clique na pupila para centralizar a pupila dentro da caixa verde.

Nota • Para testes Impulso cefálico e VOR a caixa ROI é de 100 X 100 pixels com taxa de amostragem máxima de
250 qps. Para todos os outros testes exceto Torsional a caixa ROI é de 160 X 120 pixels com taxa de amostragem
máxima de 173 qps. Para Torsional a caixa ROI é de 320 X 240 pixels com taxa de amostragem máxima de 60 qps.

5. Na janela Vídeo, selecione o tipo de imagem exibida: Imagem em escala de cinza (A) ou Localização da pupila(B).

Nota • A escolha de Imagem em escala de cinza ou Localização da pupila é usada somente para ajustar a detecção
da pupila. O vídeo de olho é gravado sempre em escala de cinza.

6. Se a pupila não for detectada automaticamente, selecione Limiar automático. O sistema centraliza a marca + na
pupila.
7. Peça ao paciente para olhar fixamente no ponto de fixação. Avalie o acompanhamento da pupila observando a marcação. Se a marca + não conseguir rastrear a pupila (fica saltando e não permanece centralizada na pupila), use o botão
+ ou – do ajuste de limiar para ajustar.
A detecção da pupila garante que o sistema rastreie a pupila corretamente durante a calibração e ao coletar dados.
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Nota • Faça ajustes adicionais para remover qualquer área branca fora da imagem circular branca da pupila.

8. Selecione OK para aceitar a Posição da ROI.
9. Continue para a página ► 75.

9.2.2

Teste LARP ou RALP
Nota • É recomendável fazer o teste Lateral antes de fazer o teste LARP ou RALP. A calibração deve ser realizada com
o tipo de teste Lateral selecionado.

Este procedimento presume que o teste é executado após o teste Lateral.
1. Escolha o Test Type (Tipo de teste) : LARP ou RALP. Selecionar o tipo de teste determina qual plano dos giroscópios
(por exemplo, rastreio da cabeça) deverá estar em negrito no Rastreio em tempo real. Isso também determina o formato das curvas de treinamento.
2. Para pacientes com nistagmo espontâneo ou nistagmo provocado por olhar (provocado pela posição do olhar durante o
impulso cefálico), marque a caixa de seleção Nistagmo espontâneo. Ao marcar essa caixa de seleção para um paciente
com nistagmo espontâneo ou nistagmo provocado por olhar fixo, impede-se que impulsos bons sejam rejeitados incorretamente.
3. O laser central estará aceso. Posicione o paciente de modo que sua cabeça esteja centralizada no corpo e o ponto de
laser central esteja no alvo de fixação.

Nota • Clicar em Centro define o ponto de referência utilizado para fornecer feedback para o posicionamento da
cabeça e dos olhos durante a configuração do teste. O botão estará desativado se Feedback da posição da cabeça e
do olho durante a configuração não estiver selecionado em Opções de teste. Para obter informações sobre alteração de ajustes, consulte a página ► 190.

4. Assegurando que a cabeça do paciente não está movendo e está perfeitamente imóvel, clique em Centro ou pressione
e mantenha pressionado o botão esquerdo no controle remoto de apresentação durante pelo menos dois segundos.
(A tela atualiza quando o botão é liberado.) Um indicador da posição dos olhos (A) é adicionado ao gráfico de feedback.

5. Verifique se o indicador da posição dos olhos está bem na frente da cabeça no gráfico de feedback.
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Importante • A localização correta do indicador da posição dos olhos assegura que a cabeça será posicionada com
precisão na próxima etapa. Antes de continuar, assegure que o indicador da posição dos olhos está bem na frente da
cabeça no gráfico de feedback.

6. Mova a cabeça para a direita (teste LARP) ou para a esquerda (teste RALP), observando a posição da cabeça no gráfico
de feedback e parando quando a cabeça estiver na faixa verde ou amarela.
7. Posicione a ROI (Região de Interesse) em torno da pupila:
–

clique na caixa verde e arraste-a para centralizá-la na pupila ou

–

clique na pupila para centralizar a pupila dentro da caixa verde.

Se necessário, use o botão + ou - do ajuste de limiar para ajustar.
8. Peça ao paciente para olhar fixamente no ponto de fixação. Avalie o acompanhamento da pupila observando a marcação. Se a marca + não conseguir rastrear a pupila (fica saltando e não permanece centralizada na pupila), use o botão
+ ou – do ajuste de limiar para ajustar.
9. Observe a posição da cabeça e agora a posição do indicador do olho no gráfico de feedback. A cabeça e o olho não
têm a mesma cor.
–

O indicador da posição dos olhos deve estar verde.

–

A cabeça pode estar verde ou amarela. Verde é preferível.

Nota • É melhor assegurar que o olho esteja sempre na faixa verde. Com alguns pacientes, devido ao formato do
rosto ou à mobilidade do pescoço, colocá-los de modo que a cabeça fique verde pode tornar difícil ver o ponto
de fixação.

•

Verde indica um posicionamento ideal, com rotação da cabeça de 40° a 46,9° e posição dos olhos de 33° a 47°.

•

Amarelo indica um posicionamento da cabeça aceitável, com rotação da cabeça de 35° a 39,9° e posição dos olhos
de 27° a 32,9°.

Nota • O feedback de posição da cabeça e da posição dos olhos são guias para ajudar na coleta de dados adequada. O testador sempre deve usar seu julgamento clínico ao posicionar o paciente. A posição pode variar com
base na mobilidade do pescoço do paciente.
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10. Selecione OK para aceitar a Posição da ROI.

Nota • Os valores de calibração são salvos automaticamente. O valor de calibração armazenado pode ser usado para
todos os testes. Não é necessário recalibrar entre os testes, a menos que a máscara tenha se movido. Se você sair do
arquivo de pacientes e reabri-lo, será necessário realizar uma nova calibração.

11. Se um teste Lateral foi realizado antes de iniciar este teste, continue na página ► 80.

9.3

Calibração
Atenção •

Durante esse procedimento os dois lasers irão ligar. Não olhe diretamente nos lasers. O uso de con-

troles ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos aqui especificados poderá resultar em exposição à
radiação nociva.

1. Clique em Lasers ligados para ligar os dois lasers.

2. Peça ao paciente para posicionar os pontos à esquerda e à direita equidistantes em cada lado do ponto de fixação.
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3. Peça ao paciente para olhar no ponto esquerdo, em seguida no ponto direito. Na janela Vídeo, verifique se o retículo
continua a rastrear a pupila.

Nota • Use a janela Rastreio em tempo real para monitorar os dados de entrada. Observando o rastreio da cabeça
(laranja/azul/rosa) e rastreio dos olhos (verde), é possível saber se o paciente está movendo a cabeça ou os olhos (em
vez de olhar fixamente no ponto de fixação), piscando excessivamente ou não seguindo as instruções recebidas (não
cooperando).

4. Se a marca + não conseguir rastrear a pupila (fica saltando e não permanece centralizada na pupila), use o botão + ou –
do ajuste de limiar para ajustar.
No processo de calibração, é solicitado ao paciente para alternar a fixação do olhar entre os dois pontos que aparecem
quando os lasers estão ligados. À medida que a fixação do olhar do paciente muda, o sistema rastreia o movimento da
pupila.

Nota • Quando o paciente não puder ser calibrado (por exemplo, a visão é tão fraca que o paciente não consegue ver
o ponto de fixação ou os pontos dos feixes de laser), clique em Predefinido para usar o valor de calibração predefinido (∆ = 21). Certifique-se de que o paciente está olhando direto para a frente no ponto de fixação antes de clicar
em Predefinido.

O movimento dos olhos entre os dois pontos do feixe de laser é medido e calibrado com relação aos valores conhecidos dos pontos do feixe de laser projetados da máscara. Os valores de calibração estão relacionados à localização do
pixel que corresponde a 7,5 graus à esquerda e à direita do centro. A diferença entre a esquerda e a direita corresponde ao número de pixels de um movimento do olho de 15 graus. Esses valores são usados para analisar o movimento do olho durante o teste de impulso cefálico.
5. Clique em Executar.
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6. Peça ao paciente para ficar voltado para o ponto de fixação e manter a cabeça imóvel.
7. Peça ao paciente para acompanhar o ponto do feixe de laser.

Nota • Os valores de calibração são salvos automaticamente. O valor de calibração armazenado pode ser usado para
todos os testes. Não é necessário recalibrar entre os testes, a menos que a máscara tenha se movido. Se você sair do
arquivo de pacientes e reabri-lo, será necessário realizar uma nova calibração.

Verificação de calibração
1. Peça ao paciente para olhar diretamente para o ponto de fixação e mover a cabeça de um lado para o outro em um
pequeno ângulo (cerca de 10 graus).
2. Verifique se as velocidades da cabeça e dos olhos coincidem.

Boa calibração - As velocidades da cabeça e dos olhos coincidem
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Poor calibration (Calibração insatisfatória) - A velocidade dos olhos é muito baixa

Poor calibration (Calibração insatisfatória) - A velocidade dos olhos é muito alta

3. Se as velocidades da cabeça e dos olhos não corresponderem é necessário recalibrar ou analisar o histórico do paciente.
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Nota • Se o paciente precisar realizar sacádicos de acompanhamento durante rotações de baixa frequência da
cabeça, isso pode indicar déficit vestibular ou disfunção cerebelar ou ambos. Quando os resultados dos testes
incluem sacádicos de acompanhamento durante rotações de baixa frequência da cabeça, é recomendável interpretar com cautela os resultados do teste de impulso cefálico. Os dados que não estiverem nos limites normais
poderão estar relacionados a um distúrbio periférico e/ou central. Use os testes VOR para avaliar um paciente
com sacádicos de acompanhamento durante a verificação de calibração.

4. Quando a calibração estiver verificada e o resultado for satisfatório, clique em Aceitar.
A janela Coleta é exibida e o software está pronto para começar a coletar dados de impulso cefálico.

Atenção • Após ser realizada a calibração, é recomendável não ajustar a máscara na cabeça do paciente.
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9.4

Gravação de vídeo do movimento do olho durante o teste
Nota • Gravar deve ser marcado para poder reproduzir os dados coletados.

A janela Vídeo exibe a imagem do olho.
Para gravar o vídeo no mesmo momento em que a coleta de dados iniciar, marque a caixa de seleção Gravar (A).

Nota • Consulte a página ► 110 para obter informações sobre como reproduzir um vídeo.

9.5

Otimização da coleta
É melhor aperfeiçoar realizando Lateral teste antes da coleta de dados LARP/RALP. LARP/RALP Testes são mais difíceis de
realizar e a familiaridade com o teste Lateral aumentará o sucesso com a coleta de dados para testes LARP/RALP.
O teste Lateral pode ser um teste Impulso cefálico ou SHIMP (Paradigma de supressão de impulso cefálico). Os dois testes
exigem um ponto em uma superfície na frente do paciente. Para o teste Impulso cefálico, o paciente olha em um ponto
fixo na superfície. Para o teste SHIMP, o paciente olha em um ponto de laser projetado da máscara.
O teste começa com o testador atrás do paciente que está usando a máscara. É solicitado ao paciente para olhar fixamente
no ponto de fixação para Impulso cefálico ou para o ponto de laser para SHIMP. Enquanto o paciente olhar para o ponto,
o testador gira a cabeça do paciente horizontalmente para um teste lateral ao longo de um ângulo pequeno (cerca de 1020 graus) de maneira breve, abrupta e imprevisível, variando a direção e a velocidade.
Para LARP, gire a cabeça do paciente 35-45 graus para a direita. Ponha o paciente a olhar fixamente no ponto de fixação. A
pupila do olho direito estará perto do nariz. O testador coloca uma mão sob o queixo do paciente e a outra sobre a cabeça
e movimenta a cabeça do paciente verticalmente em um ângulo pequeno em altura (aproximadamente 10 -20 graus) de
maneira breve, abrupta e imprevisível, variando a direção e a velocidade. Um impulso cefálico descendente estimula o
canal anterior esquerdo. Um impulso cefálico para cima estimula o canal posterior direito.
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Para RALP , vire a cabeça do paciente 35-45 graus para a esquerda. Ponha o paciente a olhar fixamente no ponto de fixação. A pupila do olho direito estará perto do lado direito da cabeça dele. O testador coloca uma mão sob o queixo do paciente e a outra sobre a cabeça e movimenta a cabeça do paciente verticalmente em um ângulo pequeno em altura
(aproximadamente 10 -20 graus) de maneira breve, abrupta e imprevisível, variando a direção e a velocidade. Um impulso
cefálico descendente estimula o canal anterior direito. Um impulso cefálico para cima estimula o canal posterior esquerdo.

Lateral Impulso cefálico

Estímulo
Deslocamento: 10-20°
Velocidade de Pico da Cabeça Mínima Aceitável: 120°/s –
250°/s
Aceleração de Pico da Cabeça: 1200°/s2 – 2500°/s2

LARP Impulso cefálico

Estímulo
Deslocamento: 10-20°
Velocidade de Pico da Cabeça Mínima Aceitável: 100°/s –
250°/s
Aceleração de Pico da Cabeça: 1000°/s2 – 2500°/s2

RALP Impulso cefálico

Nota • Mais informações podem ser encontradas no vídeo de treinamento de vHIT ou em www.headimpulse.com.

A máscara coleta dados tanto da cabeça quanto dos olhos. O giroscópio mede a velocidade do movimento da cabeça (o estímulo). A câmera de alta velocidade captura a imagem do olho. O software OTOsuite Vestibular processa os dados de velocidade da cabeça e os dados de velocidade do movimento dos olhos (a resposta).
Exibições simultâneas dos dados do movimento da cabeça e do movimento dos olhos permitem ao clínico determinar se a
resposta está dentro dos limites normais ou não.
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Modo de treinamento
O modo de treinamento ajuda a aprender como realizar uma manobra de impulso cefálico antes de realizar testes em um
paciente. No modo de treinamento, a luz de laser central permanece ligada. Ao final da manobra de impulso cefálico, a
posição do ponto indica se o movimento da cabeça foi parado na posição adequada sem ultrapassar o limite.
Para configurar o modo de treinamento
1. Fixe na parece três pontos de fixação: um na posição central, um a 10° à esquerda e um a 10° à direita.

2. Importe o paciente de treinamento dos dados de demonstração.
3. Abra o paciente de treinamento (chamado Modo de treinamento).
Ao final de um impulso para a esquerda realizado adequadamente, o ponto de laser permanece no ponto de fixação
esquerdo. Ao final de um impulso para a direita realizado adequadamente, o ponto de laser permanece no ponto de fixação direito. Os rastreios da cabeça correspondem às curvas de treinamento quando a manobra de impulso cefálico for feita
adequadamente.
É possível praticar manobras de impulso cefálico adequadas fixando a máscara a um melão.

Antes de iniciar, na janela Vídeo,
mova o ajuste de limiar para eliminar todo o ruído branco.
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Pratique os impulsos cefálicos assegurando que
•

os rastreios da cabeça correspondem às curvas de treinamento como neste exemplo,

•

não há limites ultrapassados
reportados na janela de coleta
e

•

o feedback do operador é um
círculo verde (impulso cefálico
realizado adequadamente).
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9.5.1

Rastreio em tempo real Janela
Esta janela permite monitorar tanto o movimento da cabeça quanto dos olhos ao realizar o teste de impulso cefálico. O
tipo de teste selecionado (Lateral, LARP ou RALP) determina qual rastreio da cabeça está em negrito. O rastreio da cabeça
em negrito deve ser aquele se movendo quando o impulso cefálico é fornecido. Os outros dois rastreios da cabeça devem
ser bem planos. Isso garante que o canal estimulado seja aquele que você pretende testar.

Como predefinido, Feedback do operador e Feedback de áudio fornecem uma avaliação de cada impulso cefálico:
•

Um círculo verde e um tom agudo indicam que o impulso cefálico foi realizado adequadamente.

•

Um círculo laranja e um tom baixo indicam que o impulso cefálico não foi realizado adequadamente. Uma mensagem é
exibida na janela de coleta se um destes erros for a causa:
–

Muito lento - velocidade da cabeça não é rápida o suficiente

–

Muito amplo - no final do impulso cefálico a cabeça foi movida no sentido oposto ao do teste, ou

–

Planos estimulados errados - ao realizar o teste LARP ou RALP, o impulso cefálico foi fornecido em planos que
estimularam canais semicirculares diferentes dos que estão sendo testados.

Nota • Para obter mais informações sobre Feedback do operador, consulte Opções de teste de Impulso cefálico
(página ► 190). Para obter informações sobre Feedback de áudio, consulte Opções de teste de Geral ajustes
(página ► 182).
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9.5.2

Curvas de treinamento Janela
Nesta janela, as curvas de treinamento cinza representam o formato dos impulsos da cabeça bons em velocidades variadas:
100, 150, 200 e 250. O formato das curvas de treinamento muda com base no tipo de teste selecionado (Lateral, LARP,
RALP). O rastreio da cabeça exibido em laranja e com velocidades negativas representa movimento para a direita. O rastreio da cabeça exibido em azul e com velocidades positivas representa movimento para a esquerda.
O rastreio da cabeça e rastreio dos olhos reais são sobrepostos na parte superior das curvas de treinamento cinza. O rastreio dos olhos é representado em verde. Pontos brancos são exibidos ao longo do eixo Y para indicar as velocidades dos
impulsos cefálicos coletados.

O algoritmo de coleta analisa os dados em tempo real à medida que estão sendo coletados. Se o impulso cefálico atender
os critérios do algoritmo, o impulso cefálico aceito será contado na janela de coleta. Um impulso cefálico que coincide
com a curva de treinamento normalmente é contado como um impulso cefálico aceito (válido).
Comparar os rastreios da cabeça reais (neste exemplo mostrado em azul) com as curvas de treinamento ajuda a garantir que
o testador realiza impulsos da cabeça de qualidade e que somente dados bons sejam incluídos na análise.

Nota • Mais informações podem ser encontradas no vídeo de treinamento de vHIT ou em www.headimpulse.com.

9.6

Coleta de dados Impulso cefálico
Para obter informações sobre os ajustes disponíveis em Opções de teste ao coletar dados, consulte a página ► 181.

Nota • O paciente temporário está disponível para permitir o início do teste sem introduzir dados do paciente. Consulte a página ► 24 para criar um novo paciente ou abrir um paciente existente.
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1. Se desejar, altere os impulsos cefálicos válidos (A) necessários para a sessão de teste atual. Para alterar, clique nas setas
para cima ou para baixo ou digite o número diretamente.

Nota • Vinte (20) é o número mínimo recomendado de impulsos cefálicos tanto para a esquerda quanto para a
direita. Os ajustes da coleta podem ser qualquer número até 999 Consulte a página ► 190.

2. Um botão Iniciar desativado (esmaecido) indica que o sistema está pronto para a coleta de dados de impulsos cefálicos.
Caso contrário, será necessário clicar em Iniciar ou clicar com o botão esquerdo do controle remoto de apresentação
para começar a coleta de dados de impulsos cefálicos.

Atenção • Tocar na máscara ou na tira da máscara ao movimentar a cabeça do paciente poderá resultar em
movimento da câmera que produz artefatos nos dados de coleta.

3. Em pé atrás do paciente, coloque as mãos na cabeça do paciente, bem longe da máscara e da tira da máscara.

Nota • Mais informações podem ser encontradas no vídeo de treinamento de vHIT ou em www.headimpulse.com.

4. Peça ao paciente para olhar fixamente no ponto de fixação e movimente a cabeça do paciente conforme descrito na
página ► 80.
Com as opções de teste LARP e RALP, Feedback da posição do olho durante a coleta marcadas em Opções de teste,
a cor do olho corresponde à cor do indicador da posição do olho na configuração do teste. O olho permanecerá verde
por toda a duração do teste enquanto a cabeça permanecer na posição correta e não for puxada para trás em direção
ao centro.
Ao realizar o teste Impulso cefálico, tanto a janela Rastreio em tempo real quanto a janela Curvas de treinamento
exibem rastreios dos olhos e da cabeça para ajudar a entender a qualidade dos dados que estão sendo coletados. Para
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obter uma descrição dessa janelas, consulte as páginas ► 84 e ► 85.
Durante o teste, os impulsos cefálicos válidos são exibidos para os impulsos esquerdos e direitos (B). Os impulsos cefálicos esquerdos e direitos que não são executados de forma apropriada são combinados em uma contagem rejeitada
(C).

Um movimento da cabeça com velocidade de pico da cabeça abaixo do mínimo não é considerada um impulso cefálico:
–

Lateral o teste mínimo é 120°/s – 250°/s

–

LARP e RALP o teste mínimo é 100°/s – 250°/s

Nota • Impulsos da cabeça serão rejeitados se a taxa de quadros cair abaixo de 219 quadros/segundo.

Exibidos na Coleta janela estão:
A. Test Type (Tipo de teste) – nome do teste para o qual os dados foram coletados
(O nome inclui a direção do teste e as condições do teste.)
B. Tempo decorrido – duração do teste
C. Taxa de quadros – frequência de aquisição de dados em quadros por segundo (fps)
D. Calibração ∆ – a distância em pixels entre as posições do olho direito e esquerdo medidas durante a calibração

A coleta é interrompida automaticamente quando os números mínimos de impulsos cefálicos esquerdos e direitos forem
atingidos. Para parar o teste antes, clique em Parar ou pressione o botão direito no controle remoto de apresentação. Os
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dados serão salvos. (Os dados são salvos se no mínimo um impulso cefálico bom tiver sido coletado.) Para parar o teste
antes, sem salvar os dados, clique em Cancelar.
Os dados são analisados automaticamente e exibidos na janela Análise 2D.

9.7

Análise Detalhes de
Para visualizar um teste específico, clique na guia da janela Teste e, em seguida, clique no teste desejado para destacá-lo.
Para obter mais informações sobre como selecionar um teste, consulte a página ► 19.
A análise dos resultados do teste pode ser visualizada no grupo de janelas Análise 2D, Hex Plot (Plotagem HEX) ou Análise
3D. Nas visualizações 2D e 3D, os resultados podem ser exibidos no modo de visualização normal ou no modo ampliado. A
análise dos resultados do teste podem ser exibidos no modo de visualização normal ou no modo ampliado. Consulte a
página ► 17.
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9.7.1

Ganho
Revisão do rastreio do olho e rastreio da cabeça na primeira etapa na interpretação de dados. (Consulte a página ► 96.) A
revisão dos dados de ganho deve ser sempre secundária.
Ganho é a relação entre a velocidade do movimento dos olhos e a velocidade do movimento da cabeça. São exibidos
ganhos individuais e o ganho médio. A janela Ganho exibe valores de ganho ao longo do eixo Y e velocidades de pico correspondentes ao longo do eixo X. (A velocidade de pico é a velocidade máxima de cada uma das 175 amostras representando o teste específico). O gráfico de ganho terá escala autom. acima de 1,2 se houver ganhos individuais entre 1,2 e
3.

No gráfico de ganhos, as médias da esquerda e da direita são indicadas por Xs. Na parte superior do gráfico uma legenda
identifica as cores usadas para os valores à esquerda e à direita.
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Acima do gráfico são exibidos os
A. Valores das médias da direita e da esquerda
B. Desvios padrão da direita e da esquerda
C. Assimetria de reflexo vestíbulo-ocular direita e esquerda (neste exemplo foi usado o Assimetria de ganho cálculo
Relativo (Newman-Toker/Mantokoudis) predefinido.)

O valor é Assimetria específico para os planos testados: Lateral (lateral direita à lateral esquerda) ou LARP (esquerda anterior à direta posterior) ou RALP (direita anterior à esquerda posterior).
Em Opções de teste, é possível escolher o método predefinido para calcular Assimetria de ganho: Relativo (NewmanToker/Mantokoudis)(1) ou Relativa normalizada (Jongkees)(2):

Dados normativos
Os valores limítrofes normativos são definidos de acordo com a pesquisa de dados.(3)
O sombreamento indica que os limites dos dados estão fora dos valores limítrofes normativos:
•

Os dados na zona branca estão dentro dos limites normais.

•

Os dados na área cinza claro indicam déficit unilateral.

•

Os dados na área cinza escuro indicam déficit bilateral.

Os valores limítrofes normativos podem ser alterados.

Opções de teste incluem ajustes dos valores limítrofes normativos. Consulte a página ► 190.

(1)Newman-Toker DE, Saber-Tehrani AS, Mantokoudis G, Pula JH, Guede CI, Kerber KA, Blitz A, Ying SH, Hsieh YH, Rothman
RE, Hanley DF, Zee DS, Kattah JC. Quantitative video-oculography to help diagnose stroke in acute vertigo and dizziness:
toward an ECG for the eyes . Stroke.2013;STROKEAHA.111.000033.
(2)Jongkees, L. B. W., & Philipszoon, A. J. (1964). Electronystagmography. Acta Otolaryngologica Supplement 189, 1111.000033.
(3)MacDougall HG, Weber KP, McGarvie LA, Halmagyi GM, Curthoys IS (2009) The video head impulse test: Diagnostic
accuracy in peripheral vestibulopathy. Neurology 73 (14): 1134-1141. Nota: Todos os dados normativos foram cole-

tados com a posição da mão em cima da cabeça e impulso cefálico para fora.
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Dados normativos baseados na idade
Os valores limítrofes normativos baseados na idade são definidos como os desvios padrão de média de ± 2 para a faixa etária de 10 a 99 anos.(1)
No gráfico Ganho, um contorno define a área dentro da qual os dados são considerados dentro dos limites normais.

Valores de ganho acima de 1,2
Os valores de ganho acima de 1,2 podem ser resultados de um destes problemas ou uma combinação deles:
1. Deslizamento da máscara. Verifique se a presilha está bem apertada, se o cabo da máscara está presa no ombro direito
ou na gola do paciente com alguma folga e se não há espaço livre entre a almofada de espuma e a face do paciente.
Para obter imagens mostrando posicionamentos bons e ruins da máscara, consulte a página ► 32.
2. O paciente está muito perto do ponto de fixação. Se o paciente estiver a menos de 1 metro, ganhos VOR aumentados
poderão ser observados devido à convergência dos olhos. Nunca permaneça na frente do paciente e peça ao paciente
para fixar no seu nariz ao utilizar ICS Impulse. Esse método de teste resultará em ganhos de VOR mais altos.
3. Durante o teste, o rastreio em tempo real mostrou que os olhos estavam direcionando a cabeça, mas foi permitido
que o teste continuasse. Se este problema for observado, a máscara e a configuração do paciente devem ser verificadas
antes de continuar o teste.
4. Se você descartou 1, 2 e 3 pode ser que o paciente tenha Síndrome de Meniere. (2)

Exibição de dados e valores
Para visualizar somente ganhos da esquerda ou da direita, clique na guia da janela Display (Tela) e marque a caixa de seleção Esquerdo ou Direita. Para ver tanto os ganhos à esquerda quanto à direita, marque as duas caixas de seleção.

(1)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP e Curthoys IS (2015) The video head impulse test
(vHIT) of semicircular canal function – age dependent normative values of VOR gain in healthy subjects. Frontiers in
Neurology June 22: ISSN: 1664-2295. Nota: Todos os dados normativos foram coletados com a posição da mão em cima

da cabeça e impulso cefálico para fora.
(2)Manzari et al. Rapid fluctuations in dynamic semicircular canal function in early Meniere’s disease. Eur Arch Otorhinolaryngol 14 Dec 2010.
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A velocidade de pico e ganho de um impulso individual são exibidos na barra de status sempre que um ponto de ganho ou
um rastreio estiver selecionado.
•

Selecione um ponto de ganho: Clique na janela Ganho e mova o cursor sobre o ponto de ganho para selecioná-lo. O
valor de ganho é exibido próximo ao ponto selecionado (circulado). Na janela de rastreio, o contorno correspondente
é destacado.

•

Selecione um rastreio: Clique na janela de rastreio e use as teclas de seta ou o botão de rolagem no mouse para mover
entre rastreios. O rastreio destacado é o rastreio selecionado. O ponto de ganho correspondente é selecionado (o
valor de ganho não é exibido).

A.
B.
C.
D.
E.

Status bar (Barra de status)
Ganho janela
Valor de ganho
Janela Rastreio
Rastreio selecionado

Para apagar um impulso cefálico selecionado:
•

Mova o cursor sobre o ponto de ganho. Clique duas vezes com o mouse.

•

Clique na janela de rastreio. Use as teclas de seta ou o botão de rolagem no mouse para selecionar um rastreio individual. Pressione a tecla Apagar.

Para restaurar todos os impulsos cefálicos apagados, clique na guia da janela Reanálise. Clique em Restaurar dados apagados.
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Sobre os sacádicos
Para o pico ser considerado sacádico ele dever ter estes critérios:

9.7.2

–

Identificado como um sacádico por nosso algoritmo proprietário (picos predefinidos identificados como sacádicos
são vermelhos)

–

Ocorrendo 70 ms ou mais tarde depois que o movimento da cabeça (o impulso cefálico) começou

Informações

Análise do impulso cefálico Os dados são relatados para impulsos cefálicos tanto para a esquerda quanto para a direita,
assim como impulsos cefálicos rejeitados. OTOsuite Vestibular usa algoritmos diferentes para analisar impulsos cefálicos.
•

Coleta – os dados de impulso cefálico que passaram o algoritmo de coleta como mostrado na janela de coleta

•

Análise – os dados de impulso cefálico que passaram o algoritmo de análise

Consulte a página ► 241 para obter informações adicionais.

Análise de rastreio Os dados para os rastreio selecionado (mostrados em destaque) incluem
•

Ganho – o cálculo de ganho é a área abaixo da velocidade do olho (sacádicos removidos) dividida pela área abaixo da
velocidade da cabeça

•

Latência – o tempo (ms) em que a velocidade de pico ocorreu para o movimento da cabeça e também para os três primeiros sacádicos

•

Amplitude (°/s) – o máximo alcançado para a cabeça e para os três primeiros sacádicos (representados como a velocidade de pico na barra de status)

Nota • Os dados coletados antes da versão de software 4.0 precisarão ser analisados novamente quanto aos valores
para preencher de forma precisa.

O nome do operador e os parâmetros de teste estão indicados:
•

Taxa de quadros – frequência de aquisição de dados em quadros por segundo (fps)

•

Calibração ∆ – a distância em pixels entre as posições do olho direito e esquerdo medidas durante a calibração

Uma nota é exibida toda vez que os parâmetros dos sacádicos de acompanhamento forem modificados.
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9.7.3

Observações
Detalhes da análise - Observações
Observações com relação ao teste podem ser introduzidas antes, durante e após o teste. Para adicionar ou modificar anotações, clique na guia da janela Observações. Para obter informações sobre as ferramentas de edição, consulte a página ►
22.

Nota • O texto adicionado anteriormente na janela Teste aparece na janela Observações.

9.7.4

Display (Tela)
Para alterar a exibição do gráfico de ganho, marque as caixas de seleção Esquerdo e/ou Direita para marcar/desmarcar o
que é exibido: Os dois ganhos, somente ganhos à esquerda ou somente ganhos à direita. Para modificar a exibição do gráfico em 2D, marque as caixas de seleção Velocidade da cabeça e/ou Velocidade do olho para selecionar/cancelar seleção
do que é exibido: as duas velocidades, somente velocidade da cabeça ou somente velocidade dos olhos.

9.7.5

Reanálise

Reanalisar - restaura todos os pontos de dados de ganho originais antes de reanalisar os dados. A reanálise usa os ajustes
mais recentes de Amplitude da linha de base e Posição inicial.)
Nota • Pode ser necessário usar essa função para dados de paciente existentes quando novos recursos forem lançados.
(A reanálise requer que dados brutos estejam disponíveis.)

Restaurar dados apagados - restaura todos os pontos de dados de ganho originais.
Nistagmo espontâneo - A caixa de seleção Nistagmo espontâneo é marcada se o testador selecionou a caixa de seleção
Nistagmo espontâneo na janela Coleta.
Selecionar a caixa Nistagmo espontâneo reanalisa os dados. As modificações anteriores nos dados (por exemplo, parâmetros de sacádicos de acompanhamento, eliminação de pontos de ganho) não permanecem.

Parâmetros de sacádicos de acompanhamento à esquerda/direita - escolha modificar os parâmetros de sacádicos de
acompanhamento do impulso cefálico da esquerda ou direita
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Restaurar predefinidos - restaura os parâmetros de sacádicos de acompanhamento para os predefinidos do fabricante para
o lado selecionado (esquerdo/direito)

Amplitude da linha de base - Esse ajuste identifica um sacádico com base no grau de inclinação da parte de trás de um
sacádico. Arrume esse ajuste se acreditar que o movimento do olho foi identificado incorretamente como sacádico ou se o
movimento do olho deveria ser identificado como sacádico.

Posição inicial - Esse ajuste determina se o software começa a procurar a presença de um sacádico. Arrume esse ajuste se
acreditar que o movimento do olho foi identificado incorretamente como sacádico ou se o movimento do olho deveria ser
identificado como sacádico.
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9.8

Análise 2D Janela
Cores predefinidas para dados mostrados nos gráficos permitem a daltônicos distinguir as diferentes cores com facilidade.
Opções de teste inclui ajustes para alterar as cores predefinidas utilizadas para cada tipo de dados. Para mudar, clique na
guia da janela Cores do gráfico na janela Opções e escolha novas cores. Consulte a página ► 187.
O layout predefinido posiciona o gráfico direito (cabeça à direita e dados de velocidade dos olhos) na direita e o gráfico
esquerdo (cabeça à esquerda e dados de velocidade dos olhos) na esquerda. Para mudar o layout, clique na guia da janela
Impulso cefálico na janela Opções e selecione Exibir gráfico esquerdo no lado direito. Consulte a página ► 190.
Para visualizar somente a velocidade da cabeça ou do olho, clique na aba da janela Display (Tela) e selecione a caixa de
seleção Velocidade da cabeça ou Velocidade do olho. Para ver tanto a velocidade da cabeça quanto a velocidade dos
olhos, marque as duas caixas de seleção.
Os dados da cabeça são exibidos em azul para a esquerda e laranja para a direita. Os dados dos olhos mostrados em verde
identificam movimento dos olhos durante e após o impulso cefálico (VOR). Os dados dos olhos mostrados em vermelho
identificam o movimento sacádico dos olhos (em outras palavras, os sacádicos de acompanhamento). Os dados são mostrados com a velocidade marcada no eixo Y e milissegundos ou amostras de impulso cefálico ao longo do eixo X. Para dados
convertidos de uma versão anterior do software, o eixo X será exibido em amostras se a taxa de quadros média estiver
abaixo de 219.
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Dentro dos Limites Normais
Nos exemplos de dados Impulso cefálico e SHIMP, os dois lados estão dentro dos limites normais.

Impulso cefálico
Observando o gráfico Ganho, os pontos de dados estão todos dentro do alcance normal (na área branca). Os dados da
cabeça mostram impulsos da cabeça muito bem executados e os dados dos olhos mostram um reflexo ocular vestibular (A)
que reflete as velocidades da cabeça. Pode haver alguns sacádicos de acompanhamento.
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SHIMP
Observando o gráfico Ganho, os pontos de dados estão todos dentro do alcance normal (na área branca). Os dados da
cabeça indicam impulsos cefálicos muito bem executados e os dados dos olhos mostram um reflexo ocular vestibular (A)
que reflete as velocidades da cabeça juntamente com sacádicos de acompanhamento evidentes. Observe que o teste
SHIMP suprime a capacidade de produzir sacádicos encobertos, o que elimina a necessidade de remover sacádicos antes
de calcular o ganho.
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Sacádicos evidentes
Impulso cefálico
Este é um exemplo de dados de impulsos da cabeça que exibe um reflexo ocular vestibular anormal no lado esquerdo indicado pela resposta de ganho e pelos movimentos sacádicos de acompanhamento. Observando o gráfico Ganho, todos os
pontos de dados estão dentro do alcance cinza, indicando uma perda unilateral. Os dados da cabeça mostram impulsos da
cabeça muito bem executados e os dados dos olhos mostram um reflexo ocular vestibular inadequado (A) que não reflete
as velocidades da cabeça. Há sacádicos de acompanhamento evidentes presentes (B). Sacádicos de acompanhamento são
mais fáceis de visualizar na Análise 3D.
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SHIMP
Este é um exemplo de dados SHIMP que exibem reflexo ocular vestibular anormal bilateralmente indicado pela resposta
de ganho. Observando o gráfico Ganho, os pontos de dados estão todos dentro da faixa cinza, indicando perda bilateral. Os
dados da cabeça mostram impulsos da cabeça muito bem executados e os dados dos olhos mostram um reflexo ocular vestibular inadequado que não reflete as velocidades da cabeça. Com relação aos sacádicos de acompanhamento, para SHIMP
quando há sacádicos de acompanhamento presentes é indicação de função residual. O lado direito mostra claramente solução vestibular, pois há sacádicos de acompanhamento evidentes presentes.
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Sacádicos encobertos
Este é um exemplo de dados de impulsos da cabeça que exibe um reflexo ocular vestibular anormal no lado direito indicado pela resposta de ganho e pelos sacádicos de acompanhamento. Observando o gráfico Ganho, os pontos de dados
estão todos dentro da faixa cinza, indicando perda unilateral. Observe a assimetria de 56%. O lado direito (anormal) está
afetando o lado esquerdo (normal). Os dados da cabeça mostram impulsos da cabeça bem executados e os dados dos olhos
mostram um reflexo ocular vestibular inadequado (A) que não reflete as velocidades da cabeça. Há sacádicos de acompanhamento encobertos presentes (B). Sacádicos de acompanhamento são mais fáceis de visualizar na Análise 3D.
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9.9

Janela Hex Plot (Plotagem HEX)
Para testes selecionados na coluna, Mostrar, a janela Hex Plot (Plotagem HEX) fornece a Análise de Sacádicos de Acompanhamento com uma visão geral dos Ganhos médios, Pontuação PR e os gráficos.Análise 2D.

A. Mostrar coluna
B. Análise de Sacádicos de Acompanhamento
C. Ganhos médios gráficos e Análise 2D

Os testes selecionados inicialmente são os mesmos que os testes selecionados nas janelas Análise 2D e Análise 3D. Para
adicionar um teste, clique no botão ao lado do nome do teste na coluna Mostrar.Para remover um teste da tela, clique no
botão ao lado do nome do teste na coluna Mostrar. Somente um teste de cada tipo de teste pode ser selecionado para
exibição.

Nota • As seleções de teste revertem de volta para a seleções de teste nas janelas Análise 2D e Análise 3D quando a
janela Hex Plot (Plotagem HEX) não estiver mais exibida.

O layout predefinido posiciona o gráfico direito (cabeça à direita e dados de velocidade dos olhos) na direita e o gráfico
esquerdo (cabeça à esquerda e dados de velocidade dos olhos) na esquerda. Para mudar o layout, clique na guia da janela
Impulso cefálico na janela Opções e selecione Exibir gráfico esquerdo no lado direito. Consulte a página ► 190.

9.9.1

Hex Plot (Plotagem HEX)
No Hex Plot (Plotagem HEX) , ganhos médios são representados por barras que variam de comprimento de acordo com o
valor de ganho médio. As barras são exibidas dentro de um hexágono. Cada lado do hexágono é rotulado com uma abreviação de duas letras que refere a um dos seis canais semicirculares.
•
•
•

LA (esquerdo anterior)
LL (esquerdo lateral)
PB (esquerdo posterior)

•
•
•

RA (direito anterior)
RL (direito lateral)
RP (direito posterior)

O hexágono externo representa um ganho médio de 1,0. O hexágono interno representa um ganho médio de 0,5.
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As barras de ganho são coloridas de acordo com os valores limítrofes normativos definidos para os gráficos de ganho.
Opções de teste incluem ajustes para alterar os valores predefinidos. Para mudar, clique na guia da janela Impulso cefálico na janela Opções e escolha novos valores. Consulte a página ► 190.
Os valores Assimetria (A) resultam de cálculos específicos de cada conjunto de canais: anterior para anterior, lateral para
lateral, e posterior para posterior. A cor em que os valores são exibidos indica o cálculo que foi usado: Relativo ou Relativa normalizada.
Em cada janela individual, o Ganho médio e o Pontuação PR (o Pontuação PR geral) estão relacionados (B). A cor da área
em que estão relacionados indica o padrão de agrupamento dos sacádicos de acompanhamento: Normal, Juntos, ou Espalhados.

Em Opções de teste, é possível escolher o método predefinido para calcular Assimetria de ganho: Relativo (NewmanToker/Mantokoudis)(1) ou Relativa normalizada (Jongkees)(2):

(1)Newman-Toker DE, Saber-Tehrani AS, Mantokoudis G, Pula JH, Guede CI, Kerber KA, Blitz A, Ying SH, Hsieh YH, Rothman
RE, Hanley DF, Zee DS, Kattah JC. Quantitative video-oculography to help diagnose stroke in acute vertigo and dizziness:
toward an ECG for the eyes . Stroke.2013;STROKEAHA.111.000033.
(2)Jongkees, L. B. W., & Philipszoon, A. J. (1964). Electronystagmography. Acta Otolaryngologica Supplement 189, 1111.000033.
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9.9.2

Análise de Sacádicos de Acompanhamento
Importante • Reanalise os dados coletados antes do software versão 4.0 para obter valores para o preenchimento preciso.
- Se os dados brutos tiverem sido salvos, selecione o teste em Análise 2D, clique na guia da janela Reanálise e clique
em Reanalisar.
- Se os dados brutos não tiverem sido salvos, para reanalisar os dados, selecione o teste à esquerda em Análise 2D.
Clique na guia da janela Reanálise. Mova o controle deslizante Amplitude da linha de base ou o Posição inicial. Clique em Restaurar predefinidos. Repita para a direita.

A Análise de Sacádicos de Acompanhamento inclui uma análise de cada dados de canal semicircular exibidos no Hex
Plot (Plotagem HEX) .(1) Em Opções de teste, é possível selecionar exibir somente esta análise resumida ou a análise completa. Consulte a página► 190.

Total (%) – a porcentagem de sacádicos encobertos e evidentes dos rastreios totais de impulso cefálico
Pontuação PR geral (%) – a magnitude entre 0 e 100, em que 0 são os sacádicos de acompanhamento espalhados mínimos com esse teste de impulso cefálico e 100 são os sacádicos de acompanhamento espalhados máximos dentro desse
teste de impulso cefálico. Para obter a pontuação PR, o primeiro coeficiente de variação de cada momento de manifestação de sacádicos para cada grupo de sacádicos (total de encobertos e evidentes) é calculado.

Classificação
•

Verde indica dentro dos limites normais

•

Azul indica que os sacádicos estão juntos

• Laranja indica que os sacádicos estão espalhados
Estes códigos de cores também são usados nas barras coloridas dos painéis Hex Plot (Plotagem HEX) .

(1)Jorge Rey-Martinez, Angel Batuecas-Caletrio, Eusebi Matino & Nicolas Perez Fernandez HITCal: a software tool for analysis of video head impulse test responses. Acta Oto-Laryngologica. 2015; Early Online, 1–9
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Análise completa

Se não existirem sacádicos de acompanhamento encobertos ou evidentes para
um canal semicircular específico, NA (não analisado) é exibido para esses valores de dados.

Cabeça
Latência (ms) – a latência média de todos os impulsos cefálicos
Amplitude (°/s) – a amplitude média de todos os impulsos cefálicos
Encobertos
% – a porcentagem de sacádicos que ocorre após 70 ms e antes de a velocidade da cabeça cruzar o ponto zero do total
de rastreios de impulsos cefálicos

Latência (ms) – a latência média de todos os sacádicos encobertos. Uma janela pop-up exibe o desvio padrão e o coeficiente de variância.

Amplitude (°/s) – a amplitude média de todos os sacádicos encobertos. Uma janela pop-up exibe o desvio padrão e o
coeficiente de variância.

Pontuação PR (%) – a magnitude entre 0 e 100, em que 0 são os sacádicos de acompanhamento espalhados mínimos
com esse teste de impulso cefálico e 100 são os sacádicos de acompanhamento espalhados máximos dentro desse
teste de impulso cefálico. Para obter a pontuação PR, é calculado o primeiro coeficiente de variação de cada
momento de manifestação de sacádico de cada grupo de sacádicos encobertos.

Evidentes
% – a porcentagem de sacádicos que ocorre após a velocidade da cabeça cruzar o ponto zero do total de rastreios de
impulsos cefálicos

Latência (ms) – a latência média de todos os sacádicos encobertos. Uma janela pop-up exibe o desvio padrão e o coeficiente de variância.

Amplitude (°/s) – a amplitude média de todos os sacádicos evidentes. Uma janela pop-up exibe o desvio padrão e o
coeficiente de variância.

Pontuação PR (%) – a magnitude entre 0 e 100, em que 0 são os sacádicos de acompanhamento espalhados mínimos
com esse teste de impulso cefálico e 100 são os sacádicos de acompanhamento espalhados máximos dentro desse
teste de impulso cefálico. Para obter a pontuação PR, é calculado o primeiro coeficiente de variação de cada tempo de
aparição de sacádico de cada grupo de sacádicos evidentes.

Otometrics - ICS Impulse USB

105

9 Impulso cefálico

9.10

Análise 3D Janela
Cores predefinidas para dados mostrados nos gráficos permitem a daltônicos distinguir as diferentes cores com facilidade.
Opções de teste inclui ajustes para alterar as cores predefinidas utilizadas para cada tipo de dados. Para mudar, clique na
guia da janela Cores do gráfico na janela Opções e escolha novas cores. Consulte a página ► 187.
O layout predefinido posiciona o gráfico direito (cabeça à direita e dados de velocidade dos olhos) na direita e o gráfico
esquerdo (cabeça à esquerda e dados de velocidade dos olhos) na esquerda. Para mudar o layout, clique na guia da janela
Impulso cefálico na janela Opções e selecione Exibir gráfico esquerdo no lado direito. Consulte a página ► 190.
Os dados podem ser visualizados de 360 graus. Para ver os dados de pontos de visualização diferentes, mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e gire como desejar. Pra retornar os dados à visualização original, clique em Reset (A).
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Normal
Neste exemplo de dados de impulsos cefálicos, os dois lados estão dentro dos limites normais. Observando o gráfico
Ganho, os pontos de dados estão todos dentro do alcance normal (na área branca). Os dados da cabeça mostram impulsos
da cabeça muito bem executados e os dados dos olhos mostram um reflexo ocular vestibular (A) que reflete as velocidades
da cabeça. Pode haver alguns sacádicos de acompanhamento.
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Sacádicos evidentes
Este é um exemplo de dados de impulsos da cabeça que exibe um reflexo ocular vestibular anormal no lado esquerdo indicado pela resposta de ganho e pelos movimentos sacádicos de acompanhamento. Observando o gráfico Ganho, todos os
pontos de dados estão dentro do alcance cinza, indicando uma perda unilateral. Os dados da cabeça mostram impulsos da
cabeça muito bem executados e os dados dos olhos mostram um reflexo ocular vestibular inadequado (A) que não reflete
as velocidades da cabeça. Há sacádicos de acompanhamento evidentes presentes (B). No lado direito, os picos descendentes são resultado de nistagmo espontâneo.
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Sacádicos encobertos
Este é um exemplo de dados de impulsos da cabeça que exibe um reflexo ocular vestibular anormal no lado direito indicado pela resposta de ganho e pelos sacádicos de acompanhamento. Observando o gráfico de ganho, os pontos de dados
estão todos dentro da faixa cinza indicando um déficit unilateral. Observe a assimetria de 56%. O lado direito (anormal)
está afetando o lado esquerdo (normal). Os dados da cabeça mostram impulsos da cabeça bem executados e os dados dos
olhos mostram um reflexo ocular vestibular inadequado (A) que não reflete as velocidades da cabeça. Há sacádicos de
acompanhamento encobertos presentes (B). Observe como os sacádicos de acompanhamento encobertos estão mais perto
dos dados da cabeça, enquanto que os sacádicos de acompanhamento evidentes estão mais à direita dos dados da cabeça.
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9.11

Execução Janela
Uma reprodução sincronizada de dados coletados, análises de dados e vídeos disponíveis na janela Execução. A janela sempre
inclui o
•

Rastreio em tempo real

•

Curvas de treinamento

•

Ganho Gráfico do

•

rastreio da cabeça e dos olhos 2D

•

Vídeo do olho

Quando selecionado em Opções de teste para esse tipo de teste, o vídeo da sala sincronizado é incluído.

Execução Botões e seleções
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Reproduzir

Inicia a reprodução sincronizada.

Pausa

Pausa a reprodução sincronizada.

Parar

Para a reprodução sincronizada.
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Execução Botões e seleções
Apagar vídeo

Apaga os vídeos do teste selecionado.

Nota • Para economizar espaço no disco rígido, é recomendável apagar
vídeos que não forem necessários. Após um vídeo ser apagado, os dados do
vídeo não podem ser recuperados.

Reproduzir a partir do cursor

Selecione iniciar a reprodução na posição do cursor. Se não estiver selecionada, a
reprodução inicia no início do rastreio.

Velocidade

Nota • Antes de ajustar a velocidade de reprodução, verifique a taxa de quadros gravados (qps) indicada abaixo do vídeo do olho.

•

Normal - vídeo do olho gravado a 30 quadros por segundo pode ser reproduzido somente na velocidade normal.

•

Lento - vídeo do olho gravado a 60 quadros por segundo pode ser reproduzido
em velocidade normal ou lenta.

•

Mais lento - vídeo do olho gravado a 120 quadros por segundo pode ser reproduzido em velocidade normal, lenta ou mais lenta.

O vídeo da sala é sincronizado com o vídeo do olho em todas as velocidades.

Reprodução dos dados coletados com uma versão de software anterior a 4.0.
Dados do paciente
•

Dados antigos não podem ser reproduzidos

•

Se dados brutos foram salvos, é necessário primeiro analisar novamente os dados para visualizá-los. Selecione o teste
em Análise 2D, clique na guia Reanálise e clique em Reanalisar.

•

Quando os dados foram analisados novamente, é possível rolar pelo rastreio em tempo real. No rastreio em tempo
real, se clicar em um impulso cefálico individual:
–

o impulso cefálico aceito será exibido nas curvas de treinamento (um impulso cefálico rejeitado não será exibido)

–

o rastreio dos olhos e da cabeça será destacado

–

o valor do ganho será marcado com um círculo

Vídeos
•

Os vídeos dos olhos com impulso cefálico que anteriormente eram visualizados em Gravar/ reproduzir vídeo , agora
só podem ser visualizados na janela Execução em OTOsuite Vestibular.

•

Clique na guia Vídeo na Lista de testes e selecione o vídeo a ser reproduzido.
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9.12

Gráficos de progressão
A análise de múltiplas sessões de teste pode ser visualizada no grupo de janelas Gráficos de progressão ou Dados de progressão. Isso permite ao usuário comparar os resultados de diferentes datas de teste de um paciente. Ao comparar as
sessões de teste o usuário pode ver se ocorreu melhoria ou compensação.
Se houver três ou mais testes disponíveis, os três que são exibidos inicialmente são o primeiro teste, o teste mais recente
e o teste exibido atualmente na janela 2D e 3D. Para adicionar um teste, clique no botão ao lado do nome do teste na
coluna Mostrar.Para remover um teste da tela, clique no botão ao lado do nome do teste na coluna Mostrar.

Nota • A análise dos resultados do teste podem ser exibidos no modo de visualização normal ou no modo ampliado.
Consulte a página ► 17.
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Gráficos de progressão
Quatro sessões de teste podem ser visualizadas juntas nesta janela. Os gráficos 3D são exibidos como descrito a partir da
página ► 106.
Cores predefinidas para dados mostrados nos gráficos permitem a daltônicos distinguir as diferentes cores com facilidade.
Opções de teste inclui ajustes para alterar as cores predefinidas utilizadas para cada tipo de dados. Para mudar, clique na
guia da janela Cores do gráfico na janela Opções e escolha novas cores. Consulte a página ► 187.
O layout predefinido posiciona o gráfico direito (cabeça à direita e dados de velocidade dos olhos) na direita e o gráfico
esquerdo (cabeça à esquerda e dados de velocidade dos olhos) na esquerda. Para mudar o layout, clique na guia da janela
Impulso cefálico na janela Opções e selecione Exibir gráfico esquerdo no lado direito. Consulte a página ► 190.
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Dados de progressão
O gráfico de ganho é exibido conforme descrito na página ► 88, exceto que a legenda para identificar as cores usadas para
cada teste é mostrada na janela de seleção de teste. Além disso, os desvios padrão predefinidos são indicados por barras
horizontais acima e abaixo dos símbolos de ganho médio (Xs vermelhos e azuis).
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Posicional

10.1

Ambiente de teste
O ambiente pode variar, mas deve permitir posicionar o paciente a pelo menos um metro de distância da parede (ou outra
superfície sólida que possa ser usada como superfície de projeção). Esta posição será utilizada para calibração. Para teste
posicional Dinâmico e para tratamento Reposicionamento, o paciente precisa estar posicionado confortavelmente em
uma mesa de exame, pois estará se movendo entre a posição sentada e supina.

Para Propósitos de Calibração:

Nota • O paciente deve estar sentado em uma cadeira que esteja parada e não gire.

1. Escolha uma parede que permita posicionar o paciente a pelo menos um metro na frente do ponto de fixação.
2. Aplique na parede um dos pontos de fixação fornecidos com o sistema, em um local que permita posicionar o paciente diretamente na frente do ponto de fixação.

10.2

Gravação de vídeo do movimento do olho durante o teste
Nota • Gravar deve ser marcado para poder reproduzir os dados coletados.

A janela Vídeo exibe a imagem do olho.
O Gravar (A) é verificado como predefinido. A gravação do vídeo do olho e a coleta de dados iniciam ao mesmo tempo.

10.3

Detecção da Pupila
Para obter instruções sobre o posicionamento correto somente da máscara, consulte a página ► 32.
Para obter instruções sobre o posicionamento correto da solução de visão negada, consulte a página ► 36.
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1. Selecione o teste: Dinâmico, ou Reposicionamento.
2. Selecione o tipo de teste. Por exemplo, há estes tipos de testes para o teste: Dinâmico: Dix-Hallpike, Hallpike-Stenger, Side-Lying (Deitar de Lado) e Roll (Rolagem) .

Nota • Visão negada não deverá estar marcado ao realizar a calibração.

3. Se estiver usando uma solução de visão negada, marque a caixa de seleção Visão negada.

Nota • Sem a licença não é possível determinar se há nistagmo Torsional presente durante o teste. Quando adquirida, a licença fornece uma rastreamento da posição do olho e o gráfico SPV.

4. Para coletar dados Torsional, marque a caixa de seleção Torsional. (Para que Torsional seja selecionado como predefinido, em Opções de teste selecione a opção para esse tipo de teste na janela aplicável desse grupo de testes.)
Consulte a página ► 258 para entender o aumento de tamanho do arquivo de vídeo quando Torsional é selecionado.
5. Selecione a manobra de teste (A). Por exemplo, há quatro manobras para o teste: Dix-Hallpike: Cabeça para a
esquerda, Cabeça para a direita, Cabeça para a esquerda repetida e Cabeça para a direita repetida.

Nota • Selecionar Visão negada ou Torsional muda a taxa de quadros coletada para 60 fps (quadros por segundo).
Essa taxa permite que o obturador da câmera permaneça aberto durante mais tempo (aumenta a exposição de luz),
o que resulta em imagem de melhor qualidade.
Quando Visão negada estiver selecionado, uma marca de verificação é colocada na coluna de visão negada na lista
de testes.

6. Se estiver coletando dados Torsional
A. Instrua o paciente a olhar para frente e manter os olhos bem abertos.
B. Clique em Captura. O quadro de referência Torsional é exibido no canto inferior direito da janela Configuração
de teste.
O quadro de referência é comparado com os dados coletados para determinar se há presente movimento torsional do
olho. O quadro de referência pode ser usado para todos os testes SPV subsequentes. Se a qualidade for baixa, instrua
novamente o paciente e clique outra vez em Captura.
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Boa qualidade

Baixa qualidade

7. Posicione o paciente. Consulte a página ► 115.
8. Posicione a ROI (Região de Interesse) em torno da pupila:
–

clique na caixa verde e arraste-a para centralizá-la na pupila ou

–

clique na pupila para centralizar a pupila dentro da caixa verde.

Nota • Para testes Impulso cefálico e VOR a caixa ROI é de 100 X 100 pixels com taxa de amostragem máxima de
250 qps. Para todos os outros testes exceto Torsional a caixa ROI é de 160 X 120 pixels com taxa de amostragem
máxima de 173 qps. Para Torsional a caixa ROI é de 320 X 240 pixels com taxa de amostragem máxima de 60 qps.

9. Na janela Vídeo, selecione o tipo de imagem exibida: Imagem em escala de cinza (A) ou Localização da pupila (B).

Nota • A escolha de Imagem em escala de cinza ou Localização da pupila é usada somente para ajustar a detecção
da pupila. O vídeo de olho é gravado sempre em escala de cinza.

10. Se a pupila não for detectada automaticamente, selecione Limiar automático. O sistema centraliza a marca + na
pupila.
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11. Peça ao paciente para olhar fixamente no ponto de fixação. Avalie o acompanhamento da pupila observando a marcação. Se a marca + não conseguir rastrear a pupila (fica saltando e não permanece centralizada na pupila), use o botão
+ ou – do ajuste de limiar para ajustar.
A detecção da pupila garante que o sistema rastreie a pupila corretamente durante a calibração e ao coletar dados.

Nota • Faça ajustes adicionais para remover qualquer área branca fora da imagem circular branca da pupila.

12. Selecione OK para aceitar a Posição da ROI.
13. Se a calibração não foi realizada anteriormente, continue na página ► 118.

10.4

Calibração
Atenção •

Durante esse procedimento os dois lasers irão ligar. Não olhe diretamente nos lasers. O uso de controles

ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos aqui especificados poderá resultar em exposição à radiação
nociva.

1. Clique em Lasers ligados para ligar os dois lasers.

2. Peça ao paciente para posicionar os pontos à esquerda e à direita equidistantes em cada lado do ponto de fixação.
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3. Peça ao paciente para olhar no ponto esquerdo, em seguida no ponto direito. Na janela Vídeo, verifique se o retículo
continua a rastrear a pupila.

Nota • Use a janela Rastreios em tempo real (eixo X em segundos) para monitorar os dados da cabeça e dos
olhos. Observando o rastreio da cabeça laranja e o rastreio dos olhos verde, é possível saber se o paciente está
movendo a cabeça ou os olhos (em vez de olhar fixamente no ponto de fixação), piscando excessivamente ou não
seguindo as instruções recebidas (não cooperando).

4. Se a marca + não conseguir rastrear a pupila (fica saltando e não permanece centralizada na pupila), use o botão + ou –
do ajuste de limiar para ajustar.
No processo de calibração, é solicitado ao paciente para alternar a fixação do olhar entre os dois pontos que aparecem
quando os lasers estão ligados. À medida que a fixação do olhar do paciente muda, o sistema rastreia o movimento da
pupila.

Nota • Quando o paciente não puder ser calibrado (por exemplo, a visão é tão fraca que o paciente não consegue ver
o ponto de fixação ou os pontos dos feixes de laser), clique em Predefinido para usar o valor de calibração predefinido (∆ = 21). Certifique-se de que o paciente está olhando direto para a frente no ponto de fixação antes de clicar
em Predefinido.

O movimento dos olhos entre os dois pontos do feixe de laser é medido e calibrado com relação aos valores conhecidos dos pontos do feixe de laser projetados da máscara. Os valores de calibração estão relacionados à localização do
pixel que corresponde a 7,5 graus à esquerda e à direita do centro. A diferença entre a esquerda e a direita corresponde ao número de pixels de um movimento do olho de 15 graus. Esses valores são usados para analisar o movimento do olho durante o teste de impulso cefálico.
5. Clique em Executar.

6. Peça ao paciente para ficar voltado para o ponto de fixação e manter a cabeça imóvel.
7. Peça ao paciente para acompanhar o ponto do feixe de laser.
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Nota • Os valores de calibração são salvos automaticamente. O valor de calibração armazenado pode ser usado para
todos os testes. Não é necessário recalibrar entre os testes, a menos que a máscara tenha se movido. Se você sair do
arquivo de pacientes e reabri-lo, será necessário realizar uma nova calibração.

Verificação de calibração
1. Peça ao paciente para olhar diretamente para o ponto de fixação e mover a cabeça de um lado para o outro em um
pequeno ângulo (cerca de 10 graus).
2. Verifique se as velocidades da cabeça e dos olhos coincidem.

Boa calibração - As velocidades da cabeça e dos olhos coincidem

(Exemplos de calibração ruim mostram uma calibração realizada no Impulso cefálico)

Poor calibration (Calibração insatisfatória) - A velocidade dos olhos é muito baixa
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Poor calibration (Calibração insatisfatória) - A velocidade dos olhos é muito alta

3. Se as velocidades da cabeça e dos olhos não corresponderem é necessário recalibrar ou analisar o histórico do paciente.

Nota • Se o paciente precisar realizar sacádicos de acompanhamento durante rotações de baixa frequência da
cabeça, isso pode indicar déficit vestibular ou disfunção cerebelar ou ambos. Quando os resultados dos testes
incluem sacádicos de acompanhamento durante rotações de baixa frequência da cabeça, é recomendável interpretar com cautela os resultados do teste de impulso cefálico. Os dados que não estiverem nos limites normais
poderão estar relacionados a um distúrbio periférico e/ou central. Use os testes VOR para avaliar um paciente
com sacádicos de acompanhamento durante a verificação de calibração.

4. Quando a calibração estiver verificada e o resultado for satisfatório, clique em Aceitar.
A janela Coleta é exibida e o software está pronto para começar a coletar dados de impulso cefálico.

Atenção • Após ser realizada a calibração, é recomendável não ajustar a máscara na cabeça do paciente.
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10.5

Otimizando coleta e tratamento
Este aplicativo fornece estes recursos para garantir o coleta de dados bons e movimentos de tratamento bem realizados:
•

Monitor externo
Existe a opção de exibir uma imagem maior do olho em um monitor externo. Se um monitor externo estiver conectado ao computador, coloque o monitor onde seja possível ver facilmente o vídeo do olho. Para exibir o vídeo do olho
no monitor do computador e também em um monitor externo, clique em

. O monitor externo exibir o valor

real do tempo SPV, Velocidade da cabeça e Tempo decorrido. O Velocidade da cabeça valor (B) muda de acordo
com a velocidade da cabeça conforme for movida durante o teste posicional. Durante a reprodução, o monitor
externo exibir o vídeo do olho. Feedback de posição da cabeça ou Vídeo da sala sincronizado também será exibido
quando definido nas Opções de teste opções do teste.

Nota • O monitor externo não é suportado para o teste de impulso cefálico.

•

Feedback de posição da cabeça
Para testes SPV, a Feedback de posição da cabeça opção é o ajuste predefinido. Quando definido para essa posição,
um gráfico de referência da posição cefálica do paciente em tempo real é exibido no monitor do computador. Para
obter informações sobre como ajustar essa opção, consulte a página ► 193.
Clinicamente, para teste posicional dinâmico e para tratamento de reposicionamento, posicionar a cabeça corretamente é essencial para obter diagnóstico correto e tratamento bem sucedido. Os dados do sensor da cabeça na
máscara acompanha o movimento da cabeça. O movimento da cabeça visto no software corresponde diretamente ao
movimento da cabeça do paciente. Isso auxilia o testador a posicionar a cabeça nas diversas posições exclusivas para
cada teste posicional dinâmico ou manobra de reposicionamento.
–

Os canais semicirculares sendo testados ou tratados são destacados em verde.

–

Conforme o teste ou a manobra for realizada, o ponto azul se move com a cabeça.

–

De acordo com o teste ou a manobra de tratamento sendo realizada, cada posição é numerada e representada
por uma linha azul. Mova a cabeça do paciente alinhando o ponto azul com cada linha azul numerada sucessivamente.

Dix-Hallpike – Cabeça para a esquerda
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10.6

Dinâmico
Nesses testes, a máscara coleta dados dos olhos. A câmera de alta velocidade captura a imagem do olho. O software
OTOsuite Vestibular processa os dados da posição dos olhos e calcula a velocidade de fase lenta (SPV).

10.6.1

Dinâmico Testes
Os testes Dinâmico fornecem a capacidade de avaliar o nistagmo que ocorre nas mudanças dinâmicas na orientação do
corpo do paciente com relação à gravidade. O paciente normalmente começa na posição sentada e é movido à posição na
qual alinha tanto os canais anteriores/posteriores quanto os laterais perpendiculares ao chão e, assim, os canais são afetados pela gravidade. Estes testes são utilizados para determinar se um sintoma do paciente é causado por vertigem posicional paroxísmica benigna.

Dix-Hallpike ou Hallpike-Stenger
Esse teste avalia os canais semicirculares posterior e anterior pela gravação do movimento dos olhos do paciente durante a
manobra. A norma ANSI recomenda que esse teste seja realizado com visão negada. O paciente está sentado. Para ambos
os testes, a cabeça é virada 45° à esquerda ou à direita, dependendo de qual lado está sendo avaliado.

Hallpike-Stenger
Uma posição adicional com a cabeça centralizada e olhando para frente está incluída neste teste. O paciente é rapidamente deitado com a cabeça levemente pendurada no final da mesa de exame. A cabeça do paciente é suportada confortavelmente pelo examinador durante o teste. De acordo com a norma ANSI, os olhos devem ser gravados durante pelo
menos 20 segundos nessa posição. É melhor continuar registrando os movimentos dos olhos até o nistagmo diminuir. O
paciente é colocado de volta na posição sentado e o movimento do olho deve ser gravado novamente até o nistagmo diminuir.

Side-Lying (Deitar de Lado)
O paciente está sentado.A cabeça é virada a 45º para o lado oposto ao ouvido afetado. O paciente é colocado de lado com
o ouvido afetado e o nariz virados 30° na direção oposta.

Roll (Rolagem)
Esse teste avalia os canais semicirculares laterais pela gravação do movimento dos olhos do paciente durante a manobra. O
paciente está deitado de costas com a cabeça inclinada a 30º de maneira que o ouvido afetado fica voltado para o piso. A
cabeça é rapidamente virada 55° ou o máximo possível para esquerda ou direita, dependendo de qual lado estiver sendo
avaliado. A cabeça do paciente é suportada confortavelmente pelo examinador durante o teste. Os olhos deverão ser gravado durante no mínimo 20 segundos nessa posição. É melhor continuar registrando os movimentos dos olhos até o nistagmo diminuir. O paciente é colocado de volta na posição sentado e o movimento do olho deve ser gravado novamente
até o nistagmo diminuir.
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10.7

Coleta de dados de Dinâmico
Para obter informações sobre os ajustes disponíveis em Opções de teste ao coletar dados, consulte a página ► 181.

Nota • O paciente temporário está disponível para permitir o início do teste sem introduzir dados do paciente. Consulte a página ► 24 para criar um novo paciente ou abrir um paciente existente.

Ao coletar dados, é possível monitorar o movimento da cabeça usando a exibição do Feedback de posição da cabeça
(garante que a cabeça fique posicionada adequadamente durante todo o teste ou movimentação) ou do Vídeo da sala sincronizado. Você também pode escolher não usar nenhum deles. (A tela predefinida está ajustada em Opções de teste.)
1. Esta etapa é aplicada somente ao monitorar o movimento da cabeça durante a coleta:
•

Se usar Vídeo da sala sincronizado, pode ser necessário ajustar a posição da câmera para assegurar que a cabeça
inteira do paciente é vista no vídeo durante a coleta de dados. Se gravar áudio, é importante posicionar a câmera
para minimizar o nível de ruído ambiente.

•

Ao utilizar Feedback de posição da cabeça, posicione a cabeça do paciente antes de iniciar a coleta de dados.
Certifique-se de que a cabeça do paciente não está movendo e está perfeitamente centralizada. Ajuste o ponto de
referência central:
A. Instrua o paciente. (Por exemplo, diga para manter os olhos abertos.)
B. Clique em Laser ligado (A).
C. Peça ao paciente para olhar para o ponto do laser que aparece na parede. Assegurando que a cabeça está centralizada, clique em Centro ou pressione e mantenha pressionado o botão esquerdo no controle remoto de
apresentação durante pelo menos 2 segundos. (A tela atualiza quando o botão é liberado.)

2. Para iniciar a coleta de dados, clique em Iniciar ou pressione o botão esquerdo no controle remoto de apresentação.
Para continuar coletando dados além do tempo de duração máxima definido nas opções do teste, clique em Estender
ou pressione e segure o botão esquerdo no controle remoto da apresentação. Um tom confirma que o teste foi estendido. Para interromper a coleta, clique em Parar ou clique com o botão direito no controle remoto da clique em apresentação.

Rastreamentos da posição do olho
Dependendo dos ajustes em Opções de teste, o rastreamento da posição do olho horizontal (HR) e vertical (VR) será exibido na janela Rastreamentos da posição do olho. Para inserir um marcador de evento ( ) no rastreamento durante a
coleta, use um dos seguintes métodos:
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•

Pressione o botão esquerdo no controle remoto de apresentação.

•

Clique em Evento.

Os marcadores de evento são inseridos abaixo do rastreamento.

SPV valor
A estimativa tempo real SPV. O valor é exibido em verde ou laranja na área superior direita da janela.
•

Verde: Quando a variabilidade for lenta, há uma grande probabilidade do valor ser confiável.

•

Laranja: Quando a variabilidade for alta, há menos probabilidade de o valor ser confiável.

Nota • SPV os valores exibidos em laranja devem ser considerado menos confiáveis, mas não imprecisos.

O Velocidade da cabeça valor (B) muda de acordo com a velocidade da cabeça conforme for movida durante o teste posicional.

O SPV em tempo real permite ao testador monitorar facilmente a presença ou a ausência de nistagmo. O testador saberá
quando o nistagmo tiver diminuído e o paciente pode ser movido para a próxima posição.

Nota • Mais informações podem ser encontradas no vídeo de treinamento Posicional ou em www.icsimpulse.com.

Exibidos na Coleta janela estão:
A. Test Type (Tipo de teste) – nome do teste para o qual os dados foram coletados
(O nome inclui a direção do teste e as condições do teste.)
B. Tempo decorrido – duração do teste
C. Taxa de quadros – frequência de aquisição de dados em quadros por segundo (fps)
D. Calibração ∆ – a distância em pixels entre as posições do olho direito e esquerdo medidas durante a calibração

Otometrics - ICS Impulse USB

125

10 Posicional

O sistema para automaticamente quando a duração máxima to teste for atingida. A duração máxima do teste está ajustada
em Opções de teste.)
•

Para continuar coletando dados além do tempo de duração máxima definido nas opções do teste, clique em Estender
ou pressione e segure o botão esquerdo no controle remoto da apresentação. Um tom confirma que o teste foi estendido. Para interromper a coleta, clique em Parar ou clique com o botão direito no controle remoto da clique em apresentação.

•

Para parar o teste antes, clique em Parar ou pressione o botão direito no controle remoto de apresentação. Os dados
serão salvos.

•

Para parar o teste antes, sem salvar os dados, clique em Cancelar.

Os dados são analisados e exibidos na Análise janela.

10.8

Dinâmico Análise de dados
Para visualizar um teste específico, clique na guia da janela Teste e, em seguida, clique no teste desejado para destacálo. Para obter mais informações sobre como selecionar um teste, consulte a página ► 19.

10.8.1

Análise Janela
A análise dos resultados do teste podem ser exibidos no modo de visualização normal ou no modo ampliado. Consulte a
página ► 17.

Rastreamentos da posição do olho
Dependendo dos ajustes em Opções de teste, o rastreamento da posição do olho horizontal (HR) e vertical (VR) será exibido na janela Rastreamentos da posição do olho.
Para alterar quais rastreios exibir, marque ou desmarque a caixa de seleção apropriada na legenda do rastreio. O novo
ajuste permanece ao reanalisar o teste. Quando o arquivo do paciente for fechado ou outro teste da lista de testes desse
paciente for selecionado, a tela muda de acordo com o que foi selecionado em Opções de teste.

Nota • Qualquer alteração realizada a um ajuste em Opções de teste enquanto o paciente estiver aberto será aplicada para o paciente aberto.

Os rastreios são centralizados em torno do cursor. O relatório imprime a parte do rastreio vista na janela Rastreios centralizada em volta do cursor.
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Velocidade de fase lenta Gráfico do
O propósito deste gráfico é fornecer uma gravação da força do nistagmo. Este gráfico exibe as batidas individuais do nistagmo identificadas pelo algoritmo SPV dos rastreios da horizontal direita (HR ) e da vertical direita (VR ).
O Pico SPV (°/s) é indicado no gráfico por um quadrado.
Para selecionar um ponto específico, clique nele ou use as teclas de seta para a esquerda/direita para mover entre pontos
(entre batidas). A janela SPV (B).

Se o algoritmo não escolheu um pico, defina manualmente o pico desse rastreio. Para escolher quando a análise começa,
consulte a descrição da janela Reanálise na página ► 129.
Consulte a página ► 249 para obter informações sobre como o Pico (°/s) é determinado.

Nota • Selecione TR para exibir o rastreamento da posição do olho e o gráfico SPV de Torsional.
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Detalhes da análise - Informações

Os parâmetros de teste estão listados:
•

Test Type (Tipo de teste) – nome do teste para o qual os dados foram coletados

•

Operator (Operador) – a pessoa que estava registrada no software OTOsuite Vestibular quando os dados foram coletados

•

Calibração ∆ – a distância em pixels entre as posições do olho direito e esquerdo medidas durante a calibração

•

Hora do teste – data e hora em que a coleta de dados foi iniciada

•

Tempo decorrido – duração do teste

•

Horário de início da análise – hora em que a análise começou

SPV valores
•

Ponto (°/s) – a velocidade de fase lenta do ponto selecionado (batida selecionada)

•

Pico (°/s) – onde o pico da velocidade de fase lenta está ajustado
Consulte a página ► 249 para obter informações sobre como o pico SPV é determinado.

Detalhes da análise - Observações
Observações com relação ao teste podem ser introduzidas antes, durante e após o teste. Para adicionar ou modificar anotações, clique na guia da janela Observações. Para obter informações sobre as ferramentas de edição, consulte a página ►
22.

Nota • O texto adicionado anteriormente na janela Teste aparece na janela Observações.
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Detalhes da análise - Reanálise

Hora de início da análise - Todos os rastreios
Para excluir dados em um rastreio da análise:
1. Mova o cursor preto para a nova hora de início na janela Rastreamentos da posição do olho.
2. Na janela Detalhes da análise, clique na guia da janela Reanálise.
3. Para analisar novamente, clique em
•

Reanalisar do cursor - analisa todos os rastreios com a hora de início ajustada para o próximo segundo completo
após a posição do cursor

•

Reanalisar rastreio completo - analisa todos os rastreios desde o início

Nota • A hora de início é exibida na janela Informações.

Gráfico SPV
Nota • Sem a licença não é possível determinar se há nistagmo Torsional presente durante o teste. Quando adquirida, a licença fornece uma rastreamento da posição do olho e o gráfico SPV.

Selecione o rastreio a ser modificado selecionando HR, VR ou TR.
•

•

Ponto (°/s)
–

Apagar - exclui o ponto selecionado da análise e do relatório

–

Restaurar - restaura todos os pontos que foram apagados manualmente

Pico (°/s)
–

Selecionar - define um novo pico de acordo com a posição do cursor

–

Restaurar - restaura o pico para o local determinado pelo algoritmo

Consulte a página ► 249 para obter informações sobre como o Pico (°/s) é determinado.
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10.8.2

Reprodução da coleta de dados
O rastreamento da posição do olho e o vídeo do olho podem ser reproduzidos de maneira sincronizada com o feedback de
posição da cabeça ou com o vídeo da sala gravado durante o teste.
Seleções e botões de reprodução de vídeo

Reproduzir

Inicia a reprodução sincronizada.

Pausa

Pausa a reprodução sincronizada.

Parar

Para a reprodução sincronizada.

Reproduzir a partir do cursor

Selecione iniciar a reprodução na posição do cursor. Se não estiver selecionada, a reprodução inicia no início do rastreio.

Velocidade

Nota • Antes de ajustar a velocidade de reprodução, verifique a taxa de
quadros gravados (qps) indicada abaixo do vídeo do olho.

•

Normal - vídeo do olho gravado a 30 quadros por segundo pode ser
reproduzido somente na velocidade normal.

•

Lento - vídeo do olho gravado a 60 quadros por segundo pode ser reproduzido em velocidade normal ou lenta.

•

Mais lento - vídeo do olho gravado a > 60 quadros por segundo pode ser
reproduzido em velocidade normal, lenta ou mais lenta.
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10.9

Reposicionamento Testes
Nas manobras de Reposicionamento, a máscara coleta dados dos olhos. A câmera de alta velocidade captura a imagem do
olho.O software OTOsuite Vestibular processa os dados da posição dos olhos e calcula a velocidade de fase lenta (SPV).
Manobras de Reposicionamento são usadas para tratar um paciente diagnosticado com vertigem posicional paroxística
benigna. As manobras mudam dinamicamente a orientação do corpo do paciente em relação à gravidade.

CRT e Liberatório começam com o paciente na posição sentada. A manobra Rolagem BBQ começa com o paciente na
posição supina com a cabeça elevada 30°. Em seguida, o paciente é virado para que as partículas sejam movidas para fora
do canal afetado.

Nota • O Feedback de posição da cabeça assegura que a cabeça está posicionada corretamente durante cada etapa
das manobras de tratamento.

Para todos os tratamentos Reposicionamento
•

O tratamento pode ser realizado com a visão ou com a visão negada.

•

Os olhos são gravados em cada posição até o nistagmo diminuir.

•

A cabeça do paciente é suportada confortavelmente pelo examinador durante o teste.

Tratamentos de canais semicirculares posteriores e anteriores.
•

CRT - Tratamento de reposição canalítica

•

Liberatório

CRT
O paciente está sentado. A cabeça é virada a 45º à esquerda ou ou à direita, dependendo de qual lado está sendo tratado. O paciente é deitado de costas com a cabeça ligeiramente pendurada na extremidade da mesa de exame. Vire a
cabeça 90° na posição oposta. Continue na mesma direção e vire a cabeça 90° adicionais.

Liberatório
O paciente é deitado sobre o ouvido afetado e o nariz virado para cima 45° na posição oposta. Mova o paciente para o
lado oposto enquanto mantém a orientação do pescoço para que o paciente deite sobre o ouvido não afetado com o
nariz virado 45° para baixo.

Tratamento de canais semicirculares laterais - Rolagem BBQ
O paciente está deitado de costas com a cabeça inclinada a 30º de maneira que o ouvido afetado fica voltado para o piso.
A cabeça é virada 90° ou o máximo possível na direção oposta ao lado em tratamento. Continue na mesma direção com o
paciente deitado de lado e a cabeça mantida a 90° ou o máximo que ela virar. Vire o paciente sobre a barriga com a cabeça
inclinada 30° encarando em direção ao chão. O paciente continuará virado na mesma direção deitando de lado e a cabeça
mantida a 90° ou no máximo que ela possa virar e por último retornar à posição inicial.
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10.10

Coleta de dados Reposicionamento
Para obter informações sobre os ajustes disponíveis em Opções de teste ao coletar dados, consulte a página ► 181.

Nota • O paciente temporário está disponível para permitir o início do teste sem introduzir dados do paciente. Consulte a página ► 24 para criar um novo paciente ou abrir um paciente existente.

Ao coletar dados, é possível monitorar o movimento da cabeça usando a exibição do Feedback de posição da cabeça
(garante que a cabeça fique posicionada adequadamente durante todo o teste ou movimentação) ou do Vídeo da sala sincronizado. Você também pode escolher não usar nenhum deles. (A tela predefinida está ajustada em Opções de teste.)
1. Esta etapa é aplicada somente ao monitorar o movimento da cabeça durante a coleta:
•

Se usar Vídeo da sala sincronizado, pode ser necessário ajustar a posição da câmera para assegurar que a cabeça
inteira do paciente é vista no vídeo durante a coleta de dados. Se gravar áudio, é importante posicionar a câmera
para minimizar o nível de ruído ambiente.

•

Ao utilizar Feedback de posição da cabeça, posicione a cabeça do paciente antes de iniciar a coleta de dados.
Certifique-se de que a cabeça do paciente não está movendo e está perfeitamente centralizada. Ajuste o ponto de
referência central:
A. Instrua o paciente. (Por exemplo, diga para manter os olhos abertos.)
B. Clique em Laser ligado (A).
C. Peça ao paciente para olhar para o ponto do laser que aparece na parede. Assegurando que a cabeça está centralizada, clique em Centro ou pressione e mantenha pressionado o botão esquerdo no controle remoto de
apresentação durante pelo menos 2 segundos. (A tela atualiza quando o botão é liberado.)

2. Para iniciar a coleta de dados, clique em Iniciar ou pressione o botão esquerdo no controle remoto de apresentação.
Para continuar coletando dados além do tempo de duração máxima definido nas opções do teste, clique em Estender
ou pressione e segure o botão esquerdo no controle remoto da apresentação. Um tom confirma que o teste foi estendido. Para interromper a coleta, clique em Parar ou clique com o botão direito no controle remoto da clique em apresentação.
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Rastreamentos da posição do olho
Dependendo dos ajustes em Opções de teste, o rastreamento da posição do olho horizontal (HR) e vertical (VR) será
exibido na janela Rastreamentos da posição do olho. Para inserir um marcador de evento ( ) no rastreamento
durante a coleta, use um dos seguintes métodos:
•

Pressione o botão esquerdo no controle remoto de apresentação.

•

Clique em Evento.

Os marcadores de evento são inseridos abaixo do rastreamento.

SPV valor
A estimativa tempo real SPV. O valor é exibido em verde ou laranja na área superior direita da janela.
•

Verde: Quando a variabilidade for lenta, há uma grande probabilidade do valor ser confiável.

•

Laranja: Quando a variabilidade for alta, há menos probabilidade de o valor ser confiável.

Nota • SPV os valores exibidos em laranja devem ser considerado menos confiáveis, mas não imprecisos.

O Velocidade da cabeça valor (B) muda de acordo com a velocidade da cabeça conforme for movida durante o teste
posicional.

O SPV em tempo real permite ao testador monitorar facilmente a presença ou a ausência de nistagmo. O testador
saberá quando o nistagmo tiver diminuído e o paciente pode ser movido para a próxima posição.

Nota • Mais informações podem ser encontradas no vídeo de treinamento Posicional ou em www.icsimpulse.com.

Otometrics - ICS Impulse USB

133

10 Posicional

Exibidos na Coleta janela estão:
A. Test Type (Tipo de teste) – nome do teste para o qual os dados foram coletados
(O nome inclui a direção do teste e as condições do teste.)
B. Tempo decorrido – duração do teste
C. Taxa de quadros – frequência de aquisição de dados em quadros por segundo (fps)
D. Calibração ∆ – a distância em pixels entre as posições do olho direito e esquerdo medidas durante a calibração

O sistema para automaticamente quando a duração máxima to teste for atingida. A duração máxima do teste está ajustada
em Opções de teste.)
•

Para continuar coletando dados além do tempo de duração máxima definido nas opções do teste, clique em Estender
ou pressione e segure o botão esquerdo no controle remoto da apresentação. Um tom confirma que o teste foi estendido. Para interromper a coleta, clique em Parar ou clique com o botão direito no controle remoto da clique em apresentação.

•

Para parar o teste antes, clique em Parar ou pressione o botão direito no controle remoto de apresentação. Os dados
serão salvos.

•

Para parar o teste antes, sem salvar os dados, clique em Cancelar.

Os dados são analisados e exibidos na Análise janela.

10.11

Reposicionamento Análise de dados
Para visualizar um teste específico, clique na guia da janela Teste e, em seguida, clique no teste desejado para destacálo. Para obter mais informações sobre como selecionar um teste, consulte a página ► 19.
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10.11.1

Análise Janela
A análise dos resultados do teste podem ser exibidos no modo de visualização normal ou no modo ampliado. Consulte a
página ► 17.

Rastreamentos da posição do olho
Dependendo dos ajustes em Opções de teste, o rastreamento da posição do olho horizontal (HR) e vertical (VR) será exibido na janela Rastreamentos da posição do olho.
Para alterar quais rastreios exibir, marque ou desmarque a caixa de seleção apropriada na legenda do rastreio. O novo
ajuste permanece ao reanalisar o teste. Quando o arquivo do paciente for fechado ou outro teste da lista de testes desse
paciente for selecionado, a tela muda de acordo com o que foi selecionado em Opções de teste.

Nota • Qualquer alteração realizada a um ajuste em Opções de teste enquanto o paciente estiver aberto será aplicada para o paciente aberto.

Os rastreios são centralizados em torno do cursor. O relatório imprime a parte do rastreio vista na janela Rastreios centralizada em volta do cursor.

Velocidade de fase lenta Gráfico do
O propósito deste gráfico é fornecer uma gravação da força do nistagmo. Este gráfico exibe as batidas individuais do nistagmo identificadas pelo algoritmo SPV dos rastreios da horizontal direita (HR ) e da vertical direita (VR ).
O Pico SPV (°/s) é indicado no gráfico por um quadrado.
Para selecionar um ponto específico, clique nele ou use as teclas de seta para a esquerda/direita para mover entre pontos
(entre batidas). A janela SPV (B).

Se o algoritmo não escolheu um pico, defina manualmente o pico desse rastreio. Para escolher quando a análise começa,
consulte a descrição da janela Reanálise na página ► 137.
Consulte a página ► 249 para obter informações sobre como o Pico (°/s) é determinado.

Nota • Selecione TR para exibir o rastreamento da posição do olho e o gráfico SPV de Torsional.
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Detalhes da análise - Informações

Os parâmetros de teste estão listados:
•

Test Type (Tipo de teste) – nome do teste para o qual os dados foram coletados

•

Operator (Operador) – a pessoa que estava registrada no software OTOsuite Vestibular quando os dados foram coletados

•

Calibração ∆ – a distância em pixels entre as posições do olho direito e esquerdo medidas durante a calibração

•

Hora do teste – data e hora em que a coleta de dados foi iniciada

•

Tempo decorrido – duração do teste

•

Horário de início da análise – hora em que a análise começou

SPV valores
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•

Ponto (°/s) – a velocidade de fase lenta do ponto selecionado (batida selecionada)

•

Pico (°/s) – onde o pico da velocidade de fase lenta está ajustado
Consulte a página ► 249 para obter informações sobre como o Pico (°/s) é determinado.
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Detalhes da análise - Observações
Observações com relação ao teste podem ser introduzidas antes, durante e após o teste. Para adicionar ou modificar anotações, clique na guia da janela Observações. Para obter informações sobre as ferramentas de edição, consulte a página ►
22.

Nota • O texto adicionado anteriormente na janela Teste aparece na janela Observações.

Detalhes da análise - Reanálise

Hora de início da análise - Todos os rastreios
Para excluir dados em um rastreio da análise:
1. Mova o cursor preto para a nova hora de início na janela Rastreamentos da posição do olho.
2. Na janela Detalhes da análise, clique na guia da janela Reanálise.
3. Para analisar novamente, clique em
•

Reanalisar do cursor - analisa todos os rastreios com a hora de início ajustada para o próximo segundo completo
após a posição do cursor

•

Reanalisar rastreio completo - analisa todos os rastreios desde o início

Nota • A hora de início é exibida na janela Informações.

Gráfico SPV
Nota • Sem a licença não é possível determinar se há nistagmo Torsional presente durante o teste. Quando adquirida, a licença fornece uma rastreamento da posição do olho e o gráfico SPV.

Selecione o rastreio a ser modificado selecionando HR, VR ou TR.
•

Ponto (°/s)
–

Apagar - exclui o ponto selecionado da análise e do relatório
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–
•

Restaurar - restaura todos os pontos que foram apagados manualmente

Pico (°/s)
–

Selecionar - define um novo pico de acordo com a posição do cursor

–

Restaurar - restaura o pico para o local determinado pelo algoritmo

Consulte a página ► 249 para obter informações sobre como o Pico (°/s) é determinado.

10.11.2

Reprodução da coleta de dados
O rastreamento da posição do olho e o vídeo do olho podem ser reproduzidos de maneira sincronizada com o feedback de
posição da cabeça ou com o vídeo da sala gravado durante o teste.
Seleções e botões de reprodução de vídeo

Reproduzir

Inicia a reprodução sincronizada.

Pausa

Pausa a reprodução sincronizada.

Parar

Para a reprodução sincronizada.

Reproduzir a partir do cursor

Selecione iniciar a reprodução na posição do cursor. Se não estiver selecionada, a reprodução inicia no início do rastreio.

Velocidade

Nota • Antes de ajustar a velocidade de reprodução, verifique a taxa de
quadros gravados (qps) indicada abaixo do vídeo do olho.

•

Normal - vídeo do olho gravado a 30 quadros por segundo pode ser
reproduzido somente na velocidade normal.

•

Lento - vídeo do olho gravado a 60 quadros por segundo pode ser reproduzido em velocidade normal ou lenta.

•

Mais lento - vídeo do olho gravado a > 60 quadros por segundo pode ser
reproduzido em velocidade normal, lenta ou mais lenta.
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11

Calórico

11.1

Ambiente de teste
O ambiente deve permitir posicionar o paciente a pelo menos um metro de distância da parede (ou outra superfície sólida
que possa ser usada como superfície de projeção). Essa posição será utilizada para calibração e Spontaneous (Espontâneo) .
Para Spontaneous (Espontâneo) , o paciente também pode ser colocado na posição calórica. Para teste calórico, o paciente
deve estar confortavelmente deitado na posição supina em uma mesa de exame, com a cabeça flexionada em um ângulo
de 30º. Isso coloca o canal lateral na posição adequada para irrigação calórica. O paciente deve estar em um estado de
visão negada.

Para fins de calibração:

Nota • O paciente deve estar sentado em uma cadeira que esteja parada e não gire.

1. Escolha uma parede que permita posicionar o paciente a pelo menos um metro na frente do ponto de fixação.
2. Aplique na parede um dos pontos de fixação fornecidos com o sistema, em um local que permita posicionar o paciente diretamente na frente do ponto de fixação.

Calórico Coletas de usando o AirCal irrigador:
Ao usar o irrigador AirCal, ajuste a temperatura predefinida para corresponder à temperatura do primeiro teste do protocolo Calórico.

11.2

Gravação de vídeo do movimento do olho durante o teste
Nota • Gravar deve ser marcado para poder reproduzir os dados coletados.

A janela Vídeo exibe a imagem do olho.
O Gravar (A) é verificado como predefinido. A gravação do vídeo do olho e a coleta de dados iniciam ao mesmo tempo.
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11.3

Detecção da pupila
Para obter instruções sobre o posicionamento correto da solução de visão negada, consulte a página ► 36.
1. Selecione o teste: Calórico.
2. Selecione o tipo de teste. Por exemplo, há três tipos de testes para o teste: Calórico: Spontaneous (Espontâneo) ,
Mono/ou bitérmico e Água gelada.

Nota • Visão negada não deverá estar marcado ao realizar a calibração.

3. Marque a caixa de seleção Visão negada.

Nota • Sem a licença não é possível determinar se há nistagmo Torsional presente durante o teste. Quando adquirida, a licença fornece uma rastreamento da posição do olho e o gráfico SPV.

4. Para coletar dados Torsional, marque a caixa de seleção Torsional. (Para que Torsional seja selecionado como predefinido, em Opções de teste selecione a opção para esse tipo de teste na janela aplicável desse grupo de testes.)
Consulte a página ► 258 para entender o aumento de tamanho do arquivo de vídeo quando Torsional é selecionado.
5. Se usar o irrigador AirCal, ligue o irrigador antes de continuar. O fluxo de ar irá desligar quando o irrigador atingir a
duração máxima (o predefinido é 60 segundos). Antes de iniciar o próximo teste, ligue novamente o fluxo de ar.
6. Selecione a manobra de teste. Por exemplo, há quatro manobras para o teste: Mono/ou bitérmico: Direito frio,
Esquerdo frio, Direito quente, e Esquerdo quente (A).

Nota • Somente para o irrigador AirCal, selecionar
- Esquerdo frio ou Direito frio ajusta a temperatura AirCal para frio.
- Esquerdo quente ou Direito quente ajusta a temperatura AirCal para quente.

7. Selecione o tipo de irrigação calórica que está sendo realizado, Ar ou Água.
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8. Posicione a ROI (Região de Interesse) em torno da pupila:
–

clique na caixa verde e arraste-a para centralizá-la na pupila ou

–

clique na pupila para centralizar a pupila dentro da caixa verde.

Nota • Para testes Impulso cefálico e VOR a caixa ROI é de 100 X 100 pixels com taxa de amostragem máxima
de 250 qps. Para todos os outros testes exceto Torsional a caixa ROI é de 160 X 120 pixels com taxa de amostragem máxima de 173 qps. Para Torsional a caixa ROI é de 320 X 240 pixels com taxa de amostragem máxima
de 60 qps.

Nota • Selecionar Visão negada ou Torsional muda a taxa de quadros coletada para 60 fps (quadros por segundo).
Essa taxa permite que o obturador da câmera permaneça aberto durante mais tempo (aumenta a exposição de luz),
o que resulta em imagem de melhor qualidade.
Quando Visão negada estiver selecionado, uma marca de verificação é colocada na coluna de visão negada na lista
de testes.

9. Se estiver coletando dados Torsional
A. Instrua o paciente a olhar para frente e manter os olhos bem abertos.
B. Clique em Captura. O quadro de referência Torsional é exibido no canto inferior direito da janela Configuração
de teste.
O quadro de referência é comparado com os dados coletados para determinar se há presente movimento torsional do
olho. O quadro de referência pode ser usado para todos os testes SPV subsequentes. Se a qualidade for baixa, instrua
novamente o paciente e clique outra vez em Captura.
Boa qualidade

Baixa qualidade

10. Assumindo que a calibração já foi realizada, posicione o paciente em posição supina com a cabeça flexionada em um
ângulo de 30º. Consulte a página ► 139.
11. Na janela Vídeo, selecione o tipo de imagem exibida: Imagem em escala de cinza(A) ou Localização da pupila (B).

Nota • A escolha de Imagem em escala de cinza ou Localização da pupila é usada somente para ajustar a detecção
da pupila. O vídeo de olho é gravado sempre em escala de cinza.
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12. Se a pupila não for detectada automaticamente, selecione Limiar automático. O sistema centraliza a marca + na
pupila.
13. Peça ao paciente para olhar fixamente no ponto de fixação. Avalie o acompanhamento da pupila observando a marcação. Se a marca + não conseguir rastrear a pupila (fica saltando e não permanece centralizada na pupila), use o botão
+ ou – do ajuste de limiar para ajustar.
A detecção da pupila garante que o sistema rastreie a pupila corretamente durante a calibração e ao coletar dados.

Nota • Faça ajustes adicionais para remover qualquer área branca fora da imagem circular branca da pupila.

14. Selecione OK para aceitar a Posição da ROI.
15. Se a calibração não foi realizada anteriormente, continue na página ► 142.

11.4

Calibração
Atenção •

Durante esse procedimento os dois lasers irão ligar. Não olhe diretamente nos lasers. O uso de controles

ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos aqui especificados poderá resultar em exposição à radiação
nociva.

1. Clique em Lasers ligados para ligar os dois lasers.
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2. Peça ao paciente para posicionar os pontos à esquerda e à direita equidistantes em cada lado do ponto de fixação.

3. Peça ao paciente para olhar no ponto esquerdo, em seguida no ponto direito. Na janela Vídeo, verifique se o retículo
continua a rastrear a pupila.

Nota • Use a janela Rastreios em tempo real (eixo X em segundos) para monitorar os dados da cabeça e dos
olhos. Observando o rastreio da cabeça laranja e o rastreio dos olhos verde, é possível saber se o paciente está
movendo a cabeça ou os olhos (em vez de olhar fixamente no ponto de fixação), piscando excessivamente ou não
seguindo as instruções recebidas (não cooperando).

4. Se a marca + não conseguir rastrear a pupila (fica saltando e não permanece centralizada na pupila), use o botão + ou –
do ajuste de limiar para ajustar.
No processo de calibração, é solicitado ao paciente para alternar a fixação do olhar entre os dois pontos que aparecem
quando os lasers estão ligados. À medida que a fixação do olhar do paciente muda, o sistema rastreia o movimento da
pupila.

Nota • Quando o paciente não puder ser calibrado (por exemplo, a visão é tão fraca que o paciente não consegue ver
o ponto de fixação ou os pontos dos feixes de laser), clique em Predefinido para usar o valor de calibração predefinido (∆ = 21). Certifique-se de que o paciente está olhando direto para a frente no ponto de fixação antes de clicar
em Predefinido.
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O movimento dos olhos entre os dois pontos do feixe de laser é medido e calibrado com relação aos valores conhecidos dos pontos do feixe de laser projetados da máscara. Os valores de calibração estão relacionados à localização do
pixel que corresponde a 7,5 graus à esquerda e à direita do centro. A diferença entre a esquerda e a direita corresponde ao número de pixels de um movimento do olho de 15 graus. Esses valores são usados para analisar o movimento do olho durante o teste de impulso cefálico.
5. Clique em Executar.

6. Peça ao paciente para ficar voltado para o ponto de fixação e manter a cabeça imóvel.
7. Peça ao paciente para acompanhar o ponto do feixe de laser.

Nota • Os valores de calibração são salvos automaticamente. O valor de calibração armazenado pode ser usado para
todos os testes. Não é necessário recalibrar entre os testes, a menos que a máscara tenha se movido. Se você sair do
arquivo de pacientes e reabri-lo, será necessário realizar uma nova calibração.

Verificação de calibração
1. Peça ao paciente para olhar diretamente para o ponto de fixação e mover a cabeça de um lado para o outro em um
pequeno ângulo (cerca de 10 graus).
2. Verifique se as velocidades da cabeça e dos olhos coincidem.

Boa calibração - As velocidades da cabeça e dos olhos coincidem
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(Exemplos de calibração ruim mostram uma calibração realizada no Impulso cefálico)

Poor calibration (Calibração insatisfatória) - A velocidade dos olhos é muito baixa

Poor calibration (Calibração insatisfatória) - A velocidade dos olhos é muito alta

3. Se as velocidades da cabeça e dos olhos não corresponderem é necessário recalibrar ou analisar o histórico do paciente.
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Nota • Se o paciente precisar realizar sacádicos de acompanhamento durante rotações de baixa frequência da
cabeça, isso pode indicar déficit vestibular ou disfunção cerebelar ou ambos. Quando os resultados dos testes
incluem sacádicos de acompanhamento durante rotações de baixa frequência da cabeça, é recomendável interpretar com cautela os resultados do teste de impulso cefálico. Os dados que não estiverem nos limites normais
poderão estar relacionados a um distúrbio periférico e/ou central. Use os testes VOR para avaliar um paciente
com sacádicos de acompanhamento durante a verificação de calibração.

4. Quando a calibração estiver verificada e o resultado for satisfatório, clique em Aceitar.
A janela Coleta é exibida e o software está pronto para começar a coletar dados de impulso cefálico.

Atenção • Após ser realizada a calibração, é recomendável não ajustar a máscara na cabeça do paciente.
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11.5

Otimização da coleta
Este aplicativo fornece estes recursos para assegurar a coleta de dados bons:
•

Monitor Externo
Existe a opção de exibir uma imagem maior do olho em um monitor externo. Se um monitor externo estiver conectado ao computador, coloque o monitor onde seja possível ver facilmente o vídeo do olho.
Para exibir o vídeo do olho no monitor do computador e também em um monitor externo, clique em

.O

monitor externo exibe o valor real do tempo SPV e Tempo decorrido. Durante a reprodução, o monitor externo exibir o vídeo do olho. Feedback de posição da cabeça ou Vídeo da sala sincronizado também será exibido quando
definido nas Opções de teste opções do teste.

Nota • O monitor externo não é suportado para o teste de impulso cefálico.

Spontaneous (Espontâneo)
A presença de nistagmo espontâneo deve ser considerada para que a análise calórica seja precisa. Nistagmo espontâneo
pode ser considerado realizando um teste espontâneo ou usando os primeiros cinco segundos da resposta calórica. Isso é
determinado pelas opções de teste. Se for realizado teste espontâneo, ele deverá ser coletado antes de realizar o teste
calórico. Nistagmo espontâneo pode ser coletado no teste Olhar ou Calórico.
Este tipo de teste avalia o movimento dos olhos do paciente quando os olhos estão na posição primária olhando diretamente à frente sem estímulo visual. De acordo com a norma ANSI, os olhos devem ser gravados durante pelo menos 20
segundos.
O paciente pode estar na posição supina ou sentado na prova calórica, cabeça flexionada em ângulo de 30º.
O teste espontâneo, quando usado com calórico, deverá ser aplicado com visão negada.

11.6

Calórico
Nesses testes, a máscara coleta dados das posições horizontal e vertical dos olhos enquanto o canal auditivo esquerdo ou
direito é irrigado de forma independente usando ar ou água. A câmera de alta velocidade captura a imagem do olho. O
software OTOsuite Vestibular processa os dados da posição do olho.
O teste Calórico fornece a capacidade de avaliar o canal semicircular lateral. Ao irrigar o canal auditivo com estímulo
quente ou frio, a temperatura do canal semicircular lateral muda com relação à temperatura do corpo e muda a densidade
do fluido dentro do canal semicircular lateral. Essa mudança de densidade cria uma resposta de excitação (quente) ou inibição (frio). A finalidade do teste é comparar a resposta dos ouvidos esquerdo e direito e determinar se a resposta é semelhante ou não. Esse teste pode ser interpretado com precisão somente se ambos os ouvidos forem semelhantes. Se o
ouvido passou por cirurgia ou teve disfunção do ouvido médio, isso deve ser considerado ao interpretar os resultados. O
teste pode ser realizado de maneira monotérmica: ouvido esquerdo e ouvido direito quente ou ouvido esquerdo e ouvido
direito frio, bitérmico: ouvido esquerdo quente, ouvido direito quente, ouvido esquerdo frio e ouvido direito frio. Calórico
de água gelada é realizado derretendo um cubo de gelo e usando uma seringa para irrigar o ouvido; normalmente isso é
realizado somente se não houver resposta à irrigação bitérmica. O paciente está em posição supina com a cabeça flexionada adiante em um ângulo de 30º e com visão negada. O Pico (°/s) é determinado para cada teste realizado (por exemplo, Esquerdo frio ). Os Pico (°/s) de cada resposta de teste (Direita total e Esquerda total), Fraqueza unilateral,
Assimetria de ganho e Preponderância de sentido são calculados. Fraqueza unilateral (%) mede se as respostas de um
ouvido são mais fracas que as do outro ouvido. Assimetria de ganho (%) mede se as respostas batem mais em uma direção
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do que na outra e isso não pode ser explicado por nistagmo espontâneo. Preponderância de sentido (%) mede se as respostas batem mais em uma direção do que na outra, tipicamente causado por nistagmo espontâneo pré-existente.
O teste Calórico é realizado com visão negada.

11.7

Coleta de dados Calórico
Para obter informações sobre os ajustes disponíveis em Opções de teste ao coletar dados, consulte a página ► 181.

Nota • O paciente temporário está disponível para permitir o início do teste sem introduzir dados do paciente. Consulte a página ► 24 para criar um novo paciente ou abrir um paciente existente.

Durante a coleta de dados, é possível monitorar o paciente utilizando a Feedback de posição da cabeça tela ou Vídeo da
sala sincronizado. Você também pode escolher não usar nenhum deles. (A tela predefinida está ajustada em Opções de
teste.)
1. Esta etapa é aplicada somente ao monitorar o movimento da cabeça durante a coleta:
•

Se usar Vídeo da sala sincronizado, pode ser necessário ajustar a posição da câmera para assegurar que a cabeça
inteira do paciente é vista no vídeo durante a coleta de dados. Se gravar áudio, é importante posicionar a câmera
para minimizar o nível de ruído ambiente.

•

Ao utilizar Feedback de posição da cabeça, posicione a cabeça do paciente antes de iniciar a coleta de dados.
Certifique-se de que a cabeça do paciente não está movendo e está perfeitamente centralizada. Ajuste o ponto de
referência central:
A. Instrua o paciente. (Por exemplo, diga para manter os olhos abertos.)
B. Clique em Laser ligado (A).
C. Peça ao paciente para olhar para o ponto do laser que aparece na parede. Assegurando que a cabeça está centralizada, clique em Centro ou pressione e mantenha pressionado o botão esquerdo no controle remoto de
apresentação durante pelo menos 2 segundos. (A tela atualiza quando o botão é liberado.)

2. Instrua o paciente. (Por exemplo, peça para manterem os olhos abertos olhando para frente durante o teste. Eles
serão instruídos a responder perguntas simples (por exemplo, dizer o nome de uma garota que começa com A). A irrigação faz o paciente sentir que está girando ou atordoado. Isso é normal.)
3. Para iniciar a coleta de dados, clique em Iniciar ou pressione o botão esquerdo no controle remoto de apresentação.
Para continuar coletando dados além do tempo de duração máxima definido nas opções do teste, clique em Estender
ou pressione e segure o botão esquerdo no controle remoto da apresentação. Um tom confirma que o teste foi esten-
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dido. Para interromper a coleta, clique em Parar ou clique com o botão direito no controle remoto da clique em apresentação.

Rastreamentos da posição do olho
Dependendo dos ajustes em Opções de teste, o rastreamento da posição do olho horizontal (HR) e vertical (VR) será exibido na janela Rastreamentos da posição do olho. Para inserir um marcador de evento ( ) no rastreamento durante a
coleta, use um dos seguintes métodos:
•

Pressione o botão esquerdo no controle remoto de apresentação.

•

Clique em Evento.

Os marcadores de evento são inseridos abaixo do rastreamento.

SPV valor
O valor do tempo real SPV (Velocidade de fase lenta) é um valor estimado calculado de acordo com a quantidade de variabilidade ao redor da estimativa SPV. O valor é exibido em verde ou laranja na área superior direita da janela.
•

Verde: Quando a variabilidade for lenta, há uma grande probabilidade do valor ser confiável.

•

Laranja: Quando a variabilidade for alta, há menos probabilidade de o valor ser confiável.

Nota • SPV os valores exibidos em laranja devem ser considerado menos confiáveis, mas não imprecisos.

Nota • Mais informações podem ser encontradas no vídeo de treinamento Calórico ou em www.icsimpulse.com.

Exibidos na Coleta janela estão:
A. Test Type (Tipo de teste) – nome do teste para o qual os dados foram coletados
B. Tempo decorrido – duração do teste
(Também são exibidos a data e a hora do teste).
C. Taxa de quadros – frequência de aquisição de dados em quadros por segundo (fps)
D. Calibração ∆ – a distância em pixels entre as posições do olho direito e esquerdo medidas durante a calibração
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O sistema para automaticamente quando a duração máxima to teste for atingida. A duração máxima do teste está ajustada
em Opções de teste.)
•

Para continuar coletando dados além do tempo de duração máxima definido nas opções do teste, clique em Estender
ou pressione e segure o botão esquerdo no controle remoto da apresentação. Um tom confirma que o teste foi estendido. Para interromper a coleta, clique em Parar ou clique com o botão direito no controle remoto da clique em apresentação.

•

Para parar o teste antes, clique em Parar ou pressione o botão direito no controle remoto de apresentação. Os dados
serão salvos.

•

Para parar o teste antes, sem salvar os dados, clique em Cancelar.

Os dados são analisados. Dependendo dos ajustes em Opções de teste, os resultados são exibidos na Pods e borboleta
janela ou na janela Análise.
O temporizador de contagem regressiva é exibido na tela do computador e também no monitor externo.
•

Se desejar, clique e arraste o temporizador para um local diferente.

•

Enquanto exibido, o acesso completo está disponível a todos os recursos do software.

•

Quando o temporizador atingir 00:00, um tom será emitido.

•

Para fechar o temporizador a qualquer momento, clique em
porizador no monitor externo também.

. Isso fecha o tem-

Ajustes do temporizador, incluindo desligamento do temporizador, estão disponíveis no Opções de teste para Calórico
(página► 195). Para obter informações sobre desligamento Feedback de áudio, consulte Opções de teste para ajustes do
Geral (página ► 182).

11.8

Calórico Análise de dados
Para visualizar um teste específico, clique na guia da janela Teste e, em seguida, clique no teste desejado para destacálo. Para obter mais informações sobre como selecionar um teste, consulte a página ► 19.

11.8.1

Análise Janela
A análise dos resultados do teste podem ser exibidos no modo de visualização normal ou no modo ampliado. Consulte a
página ► 17.
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Rastreamentos da posição do olho
Dependendo dos ajustes em Opções de teste, o rastreamento da posição do olho horizontal (HR) e vertical (VR) será exibido na janela Rastreamentos da posição do olho.
Para alterar quais rastreios exibir, marque ou desmarque a caixa de seleção apropriada na legenda do rastreio. O novo
ajuste permanece ao reanalisar o teste. Quando o arquivo do paciente for fechado ou outro teste da lista de testes desse
paciente for selecionado, a tela muda de acordo com o que foi selecionado em Opções de teste.

Nota • Qualquer alteração realizada a um ajuste em Opções de teste enquanto o paciente estiver aberto será aplicada para o paciente aberto.

Os rastreios são centralizados em torno da fase de culminação. (A fase de culminação é indicada pelo cursor.) O relatório
imprime a parte do rastreio vista na janela Rastreios centralizada em volta do cursor.

Velocidade de fase lenta Gráfico do
O propósito deste gráfico é fornecer uma gravação da força do nistagmo. Este gráfico exibe as batidas individuais do nistagmo identificadas pelo algoritmo SPV dos rastreios da horizontal direita (HR ) e da vertical direita (VR ).
O Pico SPV (°/s) é indicado no gráfico por um quadrado.
Para selecionar um ponto específico, clique nele ou use as teclas de seta para a esquerda/direita para mover entre pontos
(entre batidas). A janela SPV (B).

Nota • Selecione TR para exibir o rastreamento da posição do olho e o gráfico SPV de Torsional.

Consulte a página ► 249 para obter informações sobre como o Pico (°/s) é determinado.
Se o algoritmo não escolheu um pico, defina manualmente o pico desse rastreio. Para escolher quando a análise começa,
consulte a descrição da janela Reanálise ► 153.
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Detalhes da análise - Informações

Os parâmetros de teste estão listados:
•

Test Type (Tipo de teste) – nome do teste para o qual os dados foram coletados

•

Operator (Operador) – a pessoa que estava registrada no software OTOsuite Vestibular quando os dados foram coletados

•

Calibração ∆ – a distância em pixels entre as posições do olho direito e esquerdo medidas durante a calibração

•

Hora do teste – data e hora em que a coleta de dados foi iniciada

•

Tempo decorrido – duração do teste

•

Horário de início da análise – hora em que a análise começou

SPV valores
•

Ponto (°/s) – a velocidade de fase lenta do ponto selecionado (batida selecionada)

•

Pico (°/s) – onde o pico da velocidade de fase lenta está ajustado
Consulte a página ► 249 para obter informações sobre como o Pico (°/s) é determinado.

Detalhes da análise - Observações
Observações com relação ao teste podem ser introduzidas antes, durante e após o teste. Para adicionar ou modificar anotações, clique na guia da janela Observações. Para obter informações sobre as ferramentas de edição, consulte a página ►
22.

Nota • O texto adicionado anteriormente na janela Teste aparece na janela Observações.
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Detalhes da análise - Reanálise

Hora de início da análise - Todos os rastreios
Para excluir dados em um rastreio da análise:
1. Mova o cursor preto para a nova hora de início na janela Rastreamentos da posição do olho.
2. Na janela Detalhes da análise, clique na guia da janela Reanálise.
3. Para analisar novamente, clique em
•

Reanalisar do cursor - analisa todos os rastreios com a hora de início ajustada para o próximo segundo completo
após a posição do cursor

•

Reanalisar rastreio completo - analisa todos os rastreios desde o início

Nota • A hora de início é exibida na janela Informações.

Gráfico SPV
Nota • Sem a licença não é possível determinar se há nistagmo Torsional presente durante o teste. Quando adquirida, a licença fornece uma rastreamento da posição do olho e o gráfico SPV.

Selecione o rastreio a ser modificado selecionando HR, VR ou TR.
•

•

Ponto (°/s)
–

Apagar - exclui o ponto selecionado da análise e do relatório

–

Restaurar - restaura todos os pontos que foram apagados manualmente

Pico (°/s)
–

Selecionar - define um novo pico de acordo com a posição do cursor

–

Restaurar - restaura o pico para o local determinado pelo algoritmo

Consulte a página ► 249 para obter informações sobre como o Pico (°/s) é determinado.

Otometrics - ICS Impulse USB

153

11 Calórico

11.8.2

Reprodução da coleta de dados
O rastreamento da posição do olho e o vídeo do olho podem ser reproduzidos de maneira sincronizada com o feedback de
posição da cabeça ou com o vídeo da sala gravado durante o teste.
Seleções e botões de reprodução de vídeo

Reproduzir

Inicia a reprodução sincronizada.

Pausa

Pausa a reprodução sincronizada.

Parar

Para a reprodução sincronizada.

Reproduzir a partir do cursor

Selecione iniciar a reprodução na posição do cursor. Se não estiver selecionada, a reprodução inicia no início do rastreio.

Velocidade

Nota • Antes de ajustar a velocidade de reprodução, verifique a taxa de
quadros gravados (qps) indicada abaixo do vídeo do olho.

•

Normal - vídeo do olho gravado a 30 quadros por segundo pode ser
reproduzido somente na velocidade normal.

•

Lento - vídeo do olho gravado a 60 quadros por segundo pode ser reproduzido em velocidade normal ou lenta.

•

Mais lento - vídeo do olho gravado a > 60 quadros por segundo pode ser
reproduzido em velocidade normal, lenta ou mais lenta.
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11.9

Janela Pods e borboleta
A janela fornece visualizações adicionais dos dados calóricos.

A.
B.
C.
D.

Janela horizontal (HR.
Dados exibidos visualmente em duas visualizações pod separadas e em um gráfico borboleta.
Dados de análise da janela Análise de pods.
Lista de testes Janela

Na janela Lista de testes, selecione 4 testes calóricos para serem incluídos na tela Pods e borboleta. Na coluna , selecione um de cada tipo de teste. Para um teste Bitérmico selecione quatro testes (Esquerdo frio, Direito frio, Esquerdo
quente, Direito quente) e para Monotérmico selecione dois testes (Esquerdo frio e Direito frio ou Esquerdo quente e
Direito quente).
A duração do irrigador (

), a temperatura (

) e a taxa de fluxo (

) são indicadas.

Clique em Reanalisar para atualizar os resultados do teste.
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Nota • Uma reanálise pode ser necessária quando uma mudança for feita em determinadas opções de teste. Por exemplo, uma alteração no ajuste Opções de teste, Considerar nistagmo espontâneo em resultados calóricos altera os
resultados de Análise de pods. Para reanalisar, clique em Reanalisar.

11.9.1

Tela de pods e análise
Tela de pods
Os pods calóricos exibem os Rastreamento da posição do olho espontâneo de todos os quatro testes calóricos que representam cada ouvido e as duas temperaturas (fria e quente).

Nota • Os pods podem ser exibidos com vermelho representando o ouvido direito ou vermelho representando os estímulos quentes. (A tela predefinida está ajustada em Opções de teste.)

Os Pico (°/s) dos rastreios horizontais são salvos e usados nos cálculos de hipofunção unilateral calórica, assimetria de
ganho e preponderância de sentido.

Nota • As fórmulas de cálculo desses valores consideram o nistagmo espontâneo de hipofunção unilateral e assimetria de ganho. Se Considerar nistagmo espontâneo em resultados calóricos , o valor positivo ou negativo
designa a direção do SPV.

Fórmula

Monotérmico
Teste
Fraqueza unilateral

O valor é exibido quando

Ouvido:

Ouvido e temperatura:

R=Direita

RC=direito frio, LC=esquerdo frio
RW=direito quente, LW=esquerdo quente

L= Esquerda
SN=Nistagmo espontâneo

Dois testes calóricos da
mesma temperatura para
os dois ouvidos ( esquerdo
e direito) são coletados e o
Pico (°/s) dos dois rastreios horizontais foi calculado.
Para os cálculos estarem
corretos, Considerar nis-

tagmo espontâneo em
resultados calóricos.
Preponderância
de sentido
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Fórmula

Bitérmico Teste

O valor é exibido quando

Fraqueza unilateral

Bitérmico Os para os ras-

Ouvido:

Ouvido e temperatura:

R= Direita

RC = direito frio, LC = esquerdo frio
RW = direito quente, LW = esquerdo quente

L= Esquerda

treios horizontais foram calculados.

Assimetria de
ganho

Bitérmico teste coletado.

Preponderância de
sentido

Bitérmico .

Análise de pods

Os dados de teste estão indicados:
•

Direita total – resposta total de todas as temperaturas medidas no ouvido direito

•

Esquerda total – resposta total de todas as temperaturas medidas no ouvido esquerdo

•

Nistagmo espontâneo – Nistagmo espontâneo - a média dos nistagmos espontâneos considerados ao calcular o Fraqueza unilateral e Assimetria de ganho.

•

Fraqueza unilateral – porcentagem de respostas que são mais fracas no ouvido identificado com uma fraqueza em
comparação com o outro ouvido

•

Assimetria de ganho – porcentagem de respostas que batem mais na direção estabelecida em comparação com o
outro ouvido (aplicável somente quando a diferença não puder ser explicada por nistagmo espontâneo)

•

Preponderância de sentido – porcentagem de respostas que batem mais em uma direção em comparação com a outra

Na tabela Pico SPV, para cada um dos testes calóricos, são exibidas a velocidade de pico e a hora em que o pico ocorreu.
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11.9.2

Gráfico Borboleta
Nas opções de teste é possível escolher qual tipo de Gráfico Borboleta exibir: o gráfico SPV Freyss ou o o gráfico Amplitude total. Ambos os gráficos são um monógrafo de resultados calóricos.

SPV Freyss

O gráfico tem duas linhas em intersecção, uma representando estímulos frios e outra representando estímulos quentes. O
eixo vertical do gráfico representa a velocidade de fase lenta. O eixo horizontal é o percentual de fraqueza calórica. A caixa
no centro do gráfico representa valores normais. Como predefinido, esses valores são ± 25% para fraqueza calórica, ± 6 °/s
para assimetria implícita.
As linhas do gráfico são conexões entre os valores das respostas de pico dos estímulos calóricos do ouvido direito marcados
na borda esquerda e as respostas do ouvido esquerdo marcadas na borda direita do gráfico. Uma resposta normal apresenta
um ponto de intersecção dentro da caixa "normal". As fraquezas calóricas superiores a 25% possuem intersecções à
esquerda ou à direita da caixa normal, indicando fraqueza calórica no ouvido esquerdo ou direito, respectivamente. Média
anormal significava assimetria (assimetria de ganho não normalizada ou nistagmo espontâneo) apresentada como intersecções acima e abaixo da caixa normal. A intersecção de uma assimetria da direita fica acima da caixa. A intersecção de
uma assimetria da esquerda fica abaixo da caixa.
Os valores neste gráfico e os valores correspondentes na tabela Pico SPV (°/s) são valores absolutos e não são corrigidos
para Nistagmo espontâneo.

Amplitude total

Esse gráfico exibe as curvas de amplitude de todos os quatro estímulos Calórico com quatro linhas. A parte superior do gráfico exibe as irrigações que resultam em nistagmo de batimento direito. A parte inferior do gráfico exibe as irrigações que
resultam em nistagmo de batimento esquerdo. As amplitudes de pico do ouvido direito estão no lado esquerdo do gráfico
e as amplitudes de pico do ouvido esquerdo estão no lado direito do gráfico. O eixo vertical do gráfico representa a amplitude em °/s. O eixo horizontal é tempo em segundos.
Quando Homolateral e contralateral (Gráfico da amplitude total) é escolhido nas opções de teste, esse gráfico exibe as
curvas de amplitude de todos os quatro estímulos Calórico com quatro linhas. A parte superior do gráfico exibe os
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estímulos quentes e representa o batimento de nistagmo em direção ao ouvido de teste. A parte inferior do gráfico exibe
os estímulos frios e representa o batimento de nistagmo em direção ao ouvido não de teste. As amplitudes de pico do
ouvido direito estão no lado esquerdo do gráfico e as amplitudes de pico do ouvido esquerdo estão no lado direito do gráfico. O eixo vertical do gráfico representa a amplitude em °/s. O eixo horizontal é tempo em segundos.
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12 Vídeos (Reprodução de vídeo/gravação)

12

Vídeos (Reprodução de vídeo/gravação)
Gravar
Ao gravar um vídeo do olho, há opções de tamanho da imagem Imagem completa, Imagem do olho ou Imagem da
pupila.

Imagem completa

Imagem do olho

160
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Imagem da pupila

Nota • Clique na guia da janela Observações para introduzir observações. Para adicionar ou modificar anotações,
clique na guia da janela Observações. Para obter informações sobre as ferramentas de edição, consulte a página ►
22.

Seleções e botões de Gravação de vídeo

Iniciar

Inicia a gravação do vídeo

Parar

Para a gravação do vídeo

Nota • Não há limite na duração da gravação do vídeo, no entanto,
quanto mais longa for a gravação, maior será o arquivo no disco
rígido.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Seleções e botões de Gravação de vídeo

Configuração de teste

Imagem completa - selecione para gravar a imagem completa
Imagem do olho - selecione para gravar somente a área dentro da caixa ROI
Imagem da pupila - selecione para gravar somente a área dentro da caixa
ROI

Visão negada - selecione para indicar que a gravação foi feita com visão
negada

Nota • Ao selecionar 120 fps E Visão negada a taxa de quadros muda
para 60 qps. Essa taxa permite que o obturador da câmera permaneça aberto durante mais tempo (aumenta a exposição de luz), o
que resulta em imagem de melhor qualidade. Quando Visão negada
estiver selecionado, uma marca de verificação é colocada na coluna
de visão negada na lista de testes.

Velocidade de gravação do vídeo do
olho

•

•

•

•

Opções de gravação Imagem completa :
–

30 fps

–

60 fps

Opções de gravação Imagem do olho :
–

30 fps

–

60 fps

–

120 fps

Opções de gravação Imagem da pupila :
–

30 fps

–

60 fps

–

120 fps

Compactar vídeo do olho - selecione para reduzir o tamanho do
arquivo de vídeo

Nota • Se o vídeo for gravado a 60 ou 120 quadros por segundo, pode
ser reproduzido em velocidade normal ou em câmera lenta. Em velocidade normal alguns quadros serão omitidos. O vídeo do olho também pode ser compactado.

Gravação de vídeo da sala sincronizado
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Liga e desliga a gravação do vídeo da sala sincronizado. O vídeo da sala sempre é compactado.
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Seleções e botões de Gravação de vídeo

Velocidade de gravação da sala

Opções para a gravação
•

15 fps

•

30 fps

Quanto mais alta for a taxa de quadros, maior será o tamanho do arquivo.

Modo (somente vídeo da sala sincronizado)

Selecione gravar o vídeo a cores ou em escala de cinzas. Um vídeo a cores
cria um arquivo maior.

Monitor externo

Para exibir o vídeo do olho no monitor do computador e também em um
monitor externo, clique em

. Ao gravar, o tempo decorrido é exi-

bido no monitor.

É possível gravar somente um vídeo do olho ou um vídeo do olho com um vídeo da sala. Caso escolher combinar um vídeo
de olho e da sala, consulte a página ► 258 para entender o aumento no tamanho de arquivo para uma gravação de 2 minutos.
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Execução
A lista de vídeos que foram coletados do paciente selecionado é exibida junto com as seguintes informações sobre cada
arquivo de vídeo:
•

Data e hora - Data e hora em que o vídeo foi coletado
- Indica que Visão negada foi selecionada para a gravação

•
•

qps - Taxa de quadros na qual o vídeo foi gravado (quadros por segundo)

•

- Para marcar um arquivo para uma finalidade específica (por exemplo, para indicar resultados anormais), marque
a caixa de seleção abaixo do cabeçalho da coluna marcada com esse identificador exclusivo.

•

Tamanho do arquivo (MB) - Tamanho do arquivo do vídeo do olho. Se o vídeo da sala sincronizado tiver sido usado
durante a gravação, o tamanho do arquivo será uma combinação do vídeo do olho e vídeo da sala.

Gravando informação que é listada com o vídeo:
•

Data/hora em que o vídeo foi gravado

•

O quadro atual e o número total de quadros

•

Velocidade na qual o vídeo foi gravado

•

O tempo em que o quadro atual foi gravado

Enquanto o vídeo é reproduzido,
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•

clicar nas setas em qualquer lado da barra de ajuste (A) move o vídeo adiante ou para trás 10 quadros de cada
vez.

•

clicar na barra de ajuste na frente ou atrás do ajuste (B), move o vídeo adiante ou para trás 5 quadros de cada
vez.

•

clicar e arrastar o ajuste (B), move o vídeo para um quadro específico.
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Nota • Para preservar o espaço de armazenamento em disco, é importante apagar todos os vídeos que não sejam
importantes.

Nota • Para adicionar ou modificar anotações, clique na guia da janela Observações. Para obter informações sobre
as ferramentas de edição, consulte a página ► 22.

Execução botões e seleções
Reproduzir

Reproduz o vídeo

Pausa

Pausa o vídeo

Parar

Para o vídeo

Apagar vídeo

Apaga os vídeos do teste selecionado.

Nota • Para economizar espaço no disco rígido, é recomendável apagar vídeos que não forem necessários. Após um vídeo ser apagado, os
dados do vídeo não podem ser recuperados.

Velocidade

Nota • Antes de ajustar a velocidade de reprodução, verifique a taxa
de quadros gravados (qps) indicada abaixo do vídeo do olho.

•

Normal - vídeo do olho gravado a 30 quadros por segundo pode ser
reproduzido somente na velocidade normal.

•

Lento - vídeo do olho gravado a 60 quadros por segundo pode ser reproduzido em velocidade normal ou lenta.

•

Mais lento - vídeo do olho gravado a 120 quadros por segundo pode
ser reproduzido em velocidade normal, lenta ou mais lenta.

Vídeo da sala sincronizado

Otometrics - ICS Impulse USB

Selecione para reproduzir o vídeo do olho com o vídeo da sala sincronizado.
O vídeo da sala é sincronizado com o vídeo do olho em todas as velocidades.
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Relatórios
Clique em Relatórios. A janela Relatórios (A) abre com o relatório predefinido. O relatório inclui o último conjunto de
dados coletados de um paciente. Baseado em dados coletados, esta é a ordem das seções de teste separadas: Oculomotor,
Impulso cefálico, Posicional e Calórico.

Nota • Os relatórios são gerados usando gráficos baseados em vetor. Os gráficos baseados em vetor fornecem qualidade de impressão excepcional e possuem qualidade de jornal para submissões de publicação.

O relatório predefinido é salvo automaticamente. Para fazer alterações no relatório atual, consulte as páginas ► 166.

Nota • Para realizar alterações nos ajustes predefinidos para todos os relatórios futuros (como quais dados da Clínica/Hospital e do paciente serão incluídos), consulte as páginas ► 199 e ► 200.

13.1

Editar relatório
As informações podem ser adicionadas ao relatório selecionando-as nas listas de relatório fornecidas com o aplicativo:

Nota • Se alguma das listas de relatório não for exibida, importe novamente os listas ausentes. Consulte a página ►
218.

•
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Sintomas: Nessa lista selecione o(s) sintoma(s) que o paciente informa durante o histórico de caso. Os itens selecionados são adicionados à seção do relatório intitulada Sintomas.
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•

Impressões: Desta lista selecione as impressões médicas gerais baseadas nos resultados do teste. Os itens selecionados
são adicionados à seção do relatório intitulada Impressões.

•

Macros: Para cada teste realizado, selecione as conclusões gerais desta lista para inserir na caixa de texto (A). O texto
visto na caixa de texto é adicionado à seção do relatório intitulada Descobertas.

Nota • Se preferir não inserir um macro, adicione as conclusões gerais digitando o texto na caixa de texto. Para obter
informações sobre as ferramentas de edição, consulte a página ► 22.
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Selecionar itens nas listas de relatórios
Nas listas Sintomas e Impressões, marque cada caixa de seleção que se aplicar.
Na lista Macros, clique no nome da macro e clique em Inserir.

Nota • Algumas macros têm texto mais longo do que pode ser exibido na janela da lista. Para visualizar o texto
inteiro, role o cursor sobre o nome da macro.
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Personalizando as listas de relatórios

Nota • As listas de relatórios podem ser importadas em um sistema, personalizadas e exportadas para outros sistemas
de estações de trabalho independentes. Isso é útil quando uma Clínica/Hospital tiver múltiplas estações de trabalho
independentes.

Para personalizar as listas de relatórios, clique em Sintomas, Impressões ou Macros.

•

Para renomear um grupo ou alterar o texto do item, clique no item e faça a alteração desejada.

•

Para adicionar um grupo, clique em Adicionar grupo e digite o nome do novo grupo.

•

Para adicionar um item, clique no nome de um grupo. De acordo com o item que estiver adicionando, clique em Adicionar sintoma, Adicionar impressão ou Adicionar macros e digite o texto do novo item.

Nota • Não será permitido salvar o novo item se o campo de texto não contiver texto. É necessário introduzir texto
para adicionar o novo item.

•

Para reordenar os itens em um grupo ou os grupos em uma lista, clique no nome do item ou grupo. Clique em Subir
ou Para baixo para mover o item ou grupo.

•

Para exportar a lista de relatórios atual, clique em Exportar. Mude o local e o nome do arquivo conforme necessário.
Clique em Salvar.

•

Para apagar um item ou grupo, clique no item ou grupo e clique em Apagar. Clique em OK para apagar permanentemente o item ou grupo.

•

Ao importar listas, selecione Remover lista existente para substituir a lista existente pela lista a ser importada. Selecione Manter lista existente para adicionar a lista a ser importada à lista existente.

Nota • Se ocorrer um engano, é possível reimportar a lista fornecida pelo fabricante.
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Após fazer as alterações, clique em Salvar para salvar as alterações. Clique em Cancelar para descartar as alterações.

13.2

Revisar Opções de Relatório
Se este for um paciente novo, o relatório nesta janela será o relatório predefinido criado automaticamente. Para um paciente com um ou mais relatórios, a lista Relatório selecionado exibe todos os relatórios, incluindo a data e hora do relatório.

Uma marca de verificação em uma coluna de grupo de testes (os grupos de testes são representados por ícones) indica que
o relatório inclui dados desse grupo de testes (Oculomotor, Impulso cefálico, Posicional e Calórico). É possível a visualização de todos os relatórios desse paciente.
É possível fazer um novo relatório que combina várias sessões de teste e/ou vários tipos de testes em um relatório. Para
criar um novo relatório, clique em Novo. Para apagar um relatório existente, clique no nome do relatório e clique em Apagar. Após o relatório ser apagado não é possível recuperá-lo.
Para adicionar um teste ao relatório, clique na guia do grupo de teste e selecione a caixa de seleção à esquerda do nome
do teste na lista Incluir resultados de. Selecionar a caixa de seleção novamente remove o teste do relatório.

A lista Incluir resultados de é dividida em grupos de teste: Oculomotor, Impulso cefálico e Posicional e Calórico. Os testes são listados com a data e hora do teste e o nome do teste. (O nome é o tipo de teste e a direção do teste.) Dependendo do teste e de quais ajustes e observações foram adicionados ao teste, estas informações também serão fornecidas:
•

uma marca de verificação nessa coluna (visão negada) indica que o teste foi realizado com visão negada

•

uma marca de verificação nessa coluna (identificador exclusivo) se ela foi selecionada para o teste

•

os testes marcados indicam os dados Impulso cefálico que estão incluídos no Hex Plot (Plotagem HEX)

•

os testes marcados indicam os dados Olhar que estão incluídos no Gráfico do olhar

•
•
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os testes marcados indicam os dados Calórico que estão incluídos no Análise mostrado na janela Pods e bor-

boleta
observações do teste.
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Para cada grupo de teste, selecione os elementos dos dados a serem incluídos no relatório. Na lista Selecionar opções de
relatório, marque a caixa de seleção de cada opção de relatório a ser incluída. Clique em Selecionar Tudo para incluir
todas as opções ou em Desmarcar tudo para não incluir nenhuma das opções.

Oculomotor Opções
de teste

Inclui

Gráfico de Calibração

um instantâneo do rastreio da cabeça e do olho em tempo real durante a verificação de
calibração

Rastreios horizontais

uma gravação do rastreamento da posição do olho horizontal centralizado em torno da
fase de culminação ou centralizado em torno do cursor quando o cursor tiver sido
movido para uma nova posição na janela Análise. Os testes Olhar, Desvio de inclinação
e VOR são gravações de 10 segundos. O teste Sacádicos é uma gravação de 30 segundos.

Nota • Para testes SPV, o cursor é posicionado no meio da fase de culminação a
menos que tenha sido movida para uma posição diferente na janela de análise.

Rastreios verticais

uma gravação do rastreamento da posição do olho vertical centralizado em torno da fase
de culminação ou centralizado em torno do cursor quando o cursor tiver sido movido
para uma nova posição na janela Análise. Os testes Olhar, Desvio de inclinação e VOR
são gravações de 10 segundos. O teste Sacádicos é uma gravação de 30 segundos.

Nota • Para testes SPV, o cursor é posicionado no meio da fase de culminação a
menos que tenha sido movida para uma posição diferente na janela de análise.

Rastreios torsionais

uma gravação de 10 segundos do rastreamento da posição do olho torsional em torno do
cursor

Nota • Para testes SPV, o cursor é posicionado no meio da fase de culminação a
menos que tenha sido movida para uma posição diferente na janela de análise.

Gráficos de sacádicos

os Sacádicos gráficos de análise (Velocidade de pico, Precisão e Latência)

Dados brutos de sacádicos

os dados brutos apontam para sacádicos exibidos nos gráficos de sacádicos

Dados médios de
sacádicos

os pontos de dados médios apontam para sacádicos exibidos nos gráficos de sacádicos

Pico SPV

os graus por segundo do pico de velocidade de fase lenta como configurado na janela de
análise deste rastreio (Aplica-se somente a testes SPV)
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Oculomotor Opções
de teste

Inclui

Gráfico do olhar

exibe cinco rastreamentos da posição do olho (central, esquerdo, direito, para cima e
para baixo), os detalhes do Gráfico do olhar e do Gráfico do olhar em uma página

Observações do teste

quaisquer observações do teste no arquivo do paciente

Impulso cefálico
Opções de teste

Inclui

Gráfico de Calibração

um instantâneo do rastreio da cabeça e do olho em tempo real durante a verificação
de calibração

Gráfico de ganho

gráfico de ganho exibido na janela 2D/3D

Ganhos médios

os símbolos de ganho médio no gráfico de ganho conforme exibidos na janela 2D/3D
(valores exibidos conforme predefinido)
símbolos e valores de ganho médio nos gráficos de ganho exibidos na janela de dados
de progressão

Dados normativos da
idade

valores limítrofes normativo baseado na idade definidos como os desvios padrão
médios ± 2

Gráfico 2D

rastreios da cabeça e do olho (sacádico e VOR ) exibidos na janela Análise 2D

Gráfico 2D grande

rastreios da cabeça e do olho (sacádico e VOR ) exibidos na janela Análise 2D impressos maiores que a seleção Gráfico 2D

Informações de sacádico

número de sacádicos evidentes, encobertos e totais em um teste individual (por exemplo, esquerda Lateral)

Hex Plot (Plotagem

inclui rastreios da cabeça e do olho (sacádico e VOR ) e plotagem HEX exibidos na
janela Hex Plot (Plotagem HEX) , assim como na Análise de Sacádicos de Acom-

HEX)

panhamento
Nota • Observe se Apenas resumo de sacádicos de acompanhamento está selecionado nas opções de teste, é isso que será impresso no relatório.

Dados de progressão
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gráficos de ganho exibidos na janela Dados de progressão
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Impulso cefálico
Opções de teste

Inclui

Informações do teste

os números dos impulsos cefálicos aceitos e rejeitados dos algoritmos de coleta e análise, conforme exibidos na janela Informações na janela 2D/3D, a taxa média de quadros e informações relativas aos fatores que afetam a análise de teste, como
- O paciente tem nistagmo espontâneo (quando Nistagmo espontâneo foi marcado na janela Configuração de teste)
- Parâmetros de sacádicos de acompanhamento modificados (se os valores foram
alterados na janela Reanálise)

Observações do teste

quaisquer observações do teste no arquivo do paciente

Posicional Opções de
teste

Inclui

Gráfico de Calibração

um instantâneo do rastreio da cabeça e do olho em tempo real durante a verificação
de calibração

Rastreios horizontais

uma gravação de 30 segundos do rastreamento da posição do olho horizontal centralizado em torno da fase de culminação ou centralizado em torno do cursor quando o
cursor tiver sido movido para uma nova posição na janela Análise

Nota • Para testes SPV, o cursor é posicionado no meio da fase de culminação a
menos que tenha sido movida para uma posição diferente na janela de análise.

Rastreios verticais

uma gravação de 30 segundos do rastreamento da posição do olho vertical centralizado
em torno da fase de culminação ou centralizado em torno do cursor quando o cursor
tiver sido movido para uma nova posição na janela Análise.

Nota • Para testes SPV, o cursor é posicionado no meio da fase de culminação a
menos que tenha sido movida para uma posição diferente na janela de análise.

Rastreios torsionais

uma gravação de 30 segundos do rastreamento da posição do olho torsional em torno
do cursor

Nota • Para testes SPV, o cursor é posicionado no meio da fase de culminação a
menos que tenha sido movida para uma posição diferente na janela de análise.

Pico SPV

os graus por segundo do pico de velocidade de fase lenta como configurado na janela
de análise deste rastreio

Rastreio completo para
reposicionamento

foi marcado na janela Reposicionamento

Observações do teste

quaisquer observações do teste no arquivo do paciente
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Calórico Opções de
teste

Inclui

Gráfico de Calibração

um instantâneo do rastreio da cabeça e do olho em tempo real durante a verificação
de calibração

Rastreios horizontais

uma gravação de 30 segundos do rastreamento da posição do olho horizontal centralizado em torno da fase de culminação ou centralizado em torno do cursor quando o
cursor tiver sido movido para uma nova posição na janela Análise

Nota • Para testes SPV, o cursor é posicionado no meio da fase de culminação a
menos que tenha sido movida para uma posição diferente na janela de análise.

Rastreios verticais

uma gravação de 30 segundos do rastreamento da posição do olho vertical centralizado
em torno da fase de culminação ou centralizado em torno do cursor quando o cursor
tiver sido movido para uma nova posição na janela Análise.

Nota • Para testes SPV, o cursor é posicionado no meio da fase de culminação a
menos que tenha sido movida para uma posição diferente na janela de análise.

Rastreios torsionais

uma gravação de 30 segundos do rastreamento da posição do olho torsional em torno
do cursor

Nota • Para testes SPV, o cursor é posicionado no meio da fase de culminação a
menos que tenha sido movida para uma posição diferente na janela de análise.
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Informações do teste

Calórico dados (Direita total,Esquerda total, Nistagmo espontâneo, Fraqueza unilateral e Assimetria de ganho ou Preponderância de sentido)

Pods e borboleta

exibe o rastreio espontâneo, Tela de pods, Gráfico Borboleta e Análise de pods em
uma página

Informações sobre irrigação

método de irrigação e ajustes ( duração, fluxo e temperatura) usado durante o teste

Observações do teste

quaisquer observações do teste no arquivo do paciente

Calórico
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13.3

Botões da barra de ferramentas de relatórios
A barra de ferramentas inclui botões padrão para imprimir o relatório, salvar um relatório modificado, fazer um arquivo em
PDF do relatório, e enviar o relatório por e-mail.

Alterar o nível de ampliação da página.
•

mova o ajustador na direção de diminuir zoom (-) ou aumentar zoom (+) do ícone
de lente de aumento ou

•

clique no ícone de lente de aumento de diminuir zoom (-) ou aumentar zoom (+).

Nota • Mover o botão de rolagem do mouse é uma maneira adicional de diminuir ou aumentar zoom. Para movimentar o relatório em uma janela, mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e arraste para o novo local.

É possível escolher exibir a página de relatório utilizando estes botões.
•

Ajustar documento à largura

•

Ajustar documento à altura

•

Ajustar documento para 100%

Depois de fazer uma alteração, clique em Atualizar para exibir a alteração.
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14

Listas de Pacientes
A janela Pacientes exibe os dados do paciente ICS Impulse na OTOsuite Vestibular janela. A janela Pacientes também
inclui as informações do paciente nas janelas Mesclar, Exportação de paciente e Importação de paciente.
•

Na janela Mesclar é possível mesclar os dados do paciente. Consulte a página ► 27.

•

Nas janelas Exportação de paciente e Importação de paciente, das quais os dados podem ser exportados e importados no banco de dados do OTOsuite Vestibular.

A janela Pacientes inclui a janela ICS Chartr quando os dados do ICS Chartr estiverem disponíveis.

Operações da lista
As informações do paciente são separadas em colunas de acordo com o tipo de informação, como o nome do paciente e o
número de identificação. A coluna intitulada Testado pela última vez indica quando os dados de teste mais recentes
foram coletados. A coluna intitulada Modificado pela última vez indica a data mais recente na qual as informações do
arquivo do paciente foram modificadas.
Para algumas das listas, uma marca de verificação nessas colunas indica o tipo de dados coletados para o paciente:

Oculomotor
Impulso cefálico
Posicional
Calórico
Vídeos (Vídeo Frenzel)

Nota •

O símbolo identificador exclusivo próximo à marca de verificação indica que o usuário escolheu marcar

um ou mais testes ou vídeos para um propósito específico (por exemplo, pode se referir a resultados anormais, resultados a serem utilizados para um estudo etc.).
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Localizando um paciente específico

Algumas colunas permitem a busca de uma paciente particular
introduzindo alguns caracteres da informação de identificação.
Para essas colunas em que o recurso de busca está disponível, clique abaixo do título da coluna. Um cursor vertical (A) e o botão
para limpar uma busca (B) são exibidos.

Digite uma ou mais letras ou números para localizar. Para remover
o texto introduzido, clique em

.

O recurso de busca está disponível em todas as listas de pacientes
para estas colunas:

Selecionando mais de um paciente

•

Sobrenome

•

Nome

•

ID do paciente

•

Sexo

•

DOB

•

Médico

Selecionar todos os pacientes: Clique em Selecionar Tudo. Para
desmarcar todos os pacientes selecionados, clique em Desmarcar
tudo.
Selecione um grupo de pacientes: Clique no primeiro nome do
conjunto, segure a tecla Shift e clique no último nome do conjunto.
Selecionar pacientes individuais: Mantenha a tecla Ctrl pressionada enquanto clica em cada paciente.

Adicionando pacientes

Clique em Novo. Consulte a página ► 24 para obter instruções.

Apagando pacientes

Clique em Apagar para apagar o paciente.

Nota • Você será avisado para confirmar eliminação do(s)
paciente(s). Se escolher Sim, os dados serão apagados permanentemente. Não existe possibilidade de recuperar o(s)
paciente(s).
Reorganizando listas
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Clique no cabeçalho da coluna, para reverter a ordem. Por exemplo
•

Clique em Nome do Paciente para alterar a ordem de A-Z
para Z-A.

•

Clique em DOB para alterar a ordem do mais velho para o
mais novo para do mais novo para o mais velho.

177

14 Listas de Pacientes

Alterando a largura da coluna

14.1

No cabeçalho da coluna de duas colunas adjacentes, clique com o
cursor na linha que divide as duas colunas. O cursor muda para
uma seta dupla. Arraste o cursor para aumentar ou diminuir a largura da coluna.

ICS Chartr
No grupo Pacientes, clique em Pacientes do ICS Chartr. A janela que é exibida fornece acesso somente à lista de pacientes no banco de dados ICS Chartr. Os dados coletados no Chartr VNG/ENG ou EP não podem ser visualizados no aplicativo OTOsuite Vestibular.
Para reduzir o tempo de entrada de dados, as informações do paciente no banco de dados ICS Chartr podem ser importadas para o banco de dados OTOsuite Vestibular:
1. Selecione o(s) paciente(s) que será(ão) importado(s).
2. Clique em Importar.
3. Clique em OK.

Importado é exibido na coluna Status para indicar que o processo foi concluído. O registro de pacientes importados será
limpo quando o aplicativo for encerrado.
O software ICS Chartr deve residir no mesmo computador que o software OTOsuite Vestibular para o banco de dados estar
acessível. Se o banco de dados estiver acessível, o item Pacientes do ICS Chartr é exibido no painel de navegação do grupo
Pacientes.

14.2

Exportação de paciente
No grupo Pacientes, clique em Lista de pacientes. Clique em Exportar. A janela que abrir oferece acesso a todos os pacientes OTOsuite Vestibular.
Para exportar um ou mais pacientes:
1. Selecione o(s) paciente(s).
2. Selecione como os dados serão exportados:
•

Arquivos XML e dados brutos ASCII - Selecione para exportar dados do paciente que serão compartilhados com
outro ICS Impulse sistema ou usados para registros médicos eletrônicos. Para cada paciente, a exportação inclui
um arquivo XML e um arquivo ASCII .txt. Os dados brutos no arquivo *.txt são necessários para reproduzir os dados
do paciente no aplicativo OTOsuite Vestibular.

•

–

Os arquivos XML contêm dados completos do paciente como armazenados no banco de dados. Consulte a
página ► 255.

–

Arquivos de dados brutos ASCII. Os arquivos *.txt podem ser visualizados para pesquisa usando programas
como Excel ou MatLab. Quando os arquivos forem usados fora do aplicativo OTOsuite Vestibular, consulte a
página ► 242 para obter uma explicação de como converter os dados para um formato tabular e uma descrição das colunas resultantes que variam de acordo com o grupo de teste.

Relatórios em PDF - Selecione para exportar todos os relatórios do(s) paciente(s) a serem usados para registros
médicos eletrônicos.

•

Resultados do teste em ASCII - Selecione para exportar resultados de teste formatados em um arquivo CSV - valores separados por vírgula - para utilização em propósitos de pesquisa com programas como Excel ou MatLab.
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•

Combinar vídeos do olho/sala - Selecione para exportar o vídeo do olho e o vídeo da sala em um arquivo avi.
Devido ao tamanho do arquivo, é possível selecionar apenas um paciente por vez. Nos sistemas operacionais suportados pelo OTOsuite Vestibular, o codec MJPEG é instalado como predefinido. Para visualizar este arquivo em
outro computador, é necessário ter instalado o Windows Media Player e o codec MJPEG.

Nota • Antes de exportar, é recomendado apagar do arquivo do paciente todos os vídeos que não forem importantes. Para entender o aumento no tamanho do arquivo ao combinar o vídeo da sala com o vídeo do olho, consulte página ► 258.

•

Paciente em Anonimato - Selecione para exportar dados de compartilhamento mantendo as informações pessoais
privadas. Por exemplo, quando Paciente em Anonimato estiver selecionado, o Sobrenome, Nome, ID do paciente e os nomes dos arquivos são substituídos pela palavra Nenhum. É possível selecionar apenas um paciente por
vez.

Nota • Importando arquivos para os quais Paciente em Anonimato foi selecionado: Esses arquivos contêm
informações que impedem o sistema de sobrescrever os dados existentes do paciente. Somente dados adicionados após a exportação original serão importados. Se não houver dados existentes do paciente presentes,
Nenhum substitui todas as informações que identificariam o paciente.

•

aVOR - Selecione para exportar os dados de posicionamento da cabeça e dos olhos para o aplicativo aVOR.

3. Clique em Exportar ou Exportar para
•

Exportar irá enviar o arquivo para a localização configurada na janela Administrador. Para visualizar a localização, clique em Ajustes do sistema no grupo Sistema.

•

Exportar para envia o arquivo para o local selecionado na função de busca.

Exportado é exibido na coluna Status para indicar que o processo foi concluído. O registro do(s) paciente(s) exportado(s)
será limpo quando o aplicativo for encerrado.

14.3

Importação de paciente
Os arquivos podem ser importados de arquivos anteriormente arquivados ou exportados do aplicativo OTOsuite Vestibular.
1. No grupo Pacientes, clique em Lista de pacientes. Clique em Importar.
2. Clique em Abrir Pasta e navegue até a localização dos arquivos a serem importados.
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Nota • Para reproduzir os dados do paciente, os arquivos *.xml e *.txt devem ser importados. A única exceção são os
dados de Impulsos cefálicos em que os dados podem ser visualizados somente com o arquivo *.xml.

3. Clique em OK.
4. Na lista de arquivos de pacientes, são fornecidos o nome do paciente (nome e sobrenome), ID, sexo e data de nascimento. Selecione o arquivo para importar.
5. Clique em Importar.

Importado é exibido na coluna Status para indicar que o processo foi concluído. O registro dos arquivos importados será
limpo quando o aplicativo for encerrado.
Clique em

para atualizar a lista de pacientes na pasta Importar.

Nota • Importando arquivos para os quais Paciente em Anonimato foi selecionado: Esses arquivos contêm informações que impedem o sistema de sobrescrever os dados existentes do paciente. Somente dados adicionados após a
exportação original serão importados. Se não houver dados existentes do paciente presentes, Nenhum substitui
todas as informações que identificariam o paciente.

Consulte a página ► 225 para resolver problemas relacionados a importação e/ou visualização dos arquivos importados.

180

Otometrics - ICS Impulse USB

15 Opções

15

Opções
Estes ajustes estão disponíveis no grupo Opções:

•

Geral (Consulte a página ► 182.)

•

Cores do gráfico (Consulte a página ► 187.)

•

Oculomotor (Consulte a página ► 188.)

•

Impulso cefálico (Consulte a página ► 190.)

•

Posicional (Consulte a página ► 193.)

•

Calórico (Consulte a página ► 195.)

•

Informações da Clínica/Hospital (Consulte a página ► 199.)

•

Opções de relatório (Consulte a página ► 200.)

No painel de navegação, o menu Opções tem dois itens: Opções de teste e Opções de relatório.

Otometrics - ICS Impulse USB

181

15 Opções

15.1

Geral
No menu Opções, clique em Opções de teste.
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Item

Opções

Protocolo automático

Selecione Ligado ou Desligado. (O ajuste predefinido é Desligado.)

Definição de Protocolo automático
•

Na lista de Testes disponíveis, clique para selecionar um teste para adicionar
aos Testes selecionados e clique em

. (Ou alternativamente, arraste os tes-

tes selecionados para a lista.)
•

Na lista de Testes selecionados, selecione o teste a ser removido e clique em
.

Seleção de mais de um teste.
Para selecionar todos os testes dentro de um grupo de testes, clique no nome do
grupo.
Para selecionar testes não consecutivos, pressione e mantenha pressionada a tecla
Ctrl e, em seguida, clique em cada teste para selecionar os testes individuais.

Alteração da ordem de testes
•

Na lista Testes selecionados, selecione os testes para mover para cima ou para
baixo na lista. Clique repetidamente em

ou

até os testes estarem na

nova posição. (Ou alternativamente, arraste os testes selecionados para a nova
posição.)

Módulo de ajuste

Selecione uma das opções para determinar qual janela de coleta de dados de teste
estará disponível quando o aplicativo for aberto.
•

Olhar

•

VOR

•

Desvio de inclinação

•

Sacádicos

•

Impulso cefálico

•

SHIMP

•

Dinâmico

•

Reposicionamento

•

Calórico

•

Reprodução de vídeo/gravação
Nota • Se Protocolo automático estiver definido para Ligado nas opções de
teste Geral, o aplicativo OTOsuite Vestibular começa com o primeiro teste da
lista Protocolo automático .
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Item

Opções

Velocidade de gravação do
vídeo do olho

Impulso cefálico
Selecione uma das opções para configurar a velocidade de gravação de vídeo ao
coletar vídeo do olho durante o teste de impulso cefálico.
•

30 fps

•

60 fps

•

120 fps
Nota • Quanto mais alta for a taxa de quadros selecionada, maior será o
arquivo de dados.

Oculomotor, posicional e calórico
Selecione uma das opções para configurar a velocidade de gravação de vídeo ao
coletar vídeo do olho durante o teste. Os ajustes são utilizados para os testes Oculomotor, Posicional e Calórico.
•

30 fps

•

60 fps

•

Máx.
Nota • Máx. é a velocidade máxima que pode ser coletada e depende do computador que estiver sendo usado. Quanto mais alta for a taxa de quadros selecionada, maior será o arquivo de dados.

Gravação de vídeo da sala sincronizado

Selecione uma das opções para configurar a velocidade de gravação de vídeo ao
coletar vídeo da sala.
•

15 fps

•

30 fps
Nota • Quanto mais alta for a taxa de quadros selecionada, maior será o
arquivo de dados.

Selecione uma das opções para configurar o formato do vídeo da sala.
•

Cor

•

Escala de cinza
Nota • A gravação em cores irá criar um arquivo de dados maior para ser
armazenado.
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Item

Opções

Reconectar

Reconectar máscara
Reconectar a máscara (conexão de software com hardware) como instruído por esta
mensagem de erro:

Reconectar vídeo da sala sincronizado
Reconectar a câmera de vídeo da sala (conexão de software com hardware) como
instruído por esta mensagem de erro:

Compactação do vídeo do olho

Selecione Ligado ou Desligado. (O ajuste predefinido é Ligado.)

Nota • Consulte a página ► 258 para entender o aumento do tamanho do
arquivo de vídeo durante a coleta de dados de Torsional.
Salvar autom. os vídeos

Selecione Ligado ou Desligado. (O ajuste predefinido é Desligado.)

Nota • Quando somente os dados de vídeo são coletados, esses ajustes não se
aplicam. Os dados são sempre salvos.

•

Desligado para a mensagem automática que aparece cada vez que novo(s)
vídeo(s) é(são) criado(s).

•

Gravação de áudio
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Ligado - Todos os vídeos são salvos automaticamente.

Selecione Ligado ou Desligado. (O ajuste predefinido é Ligado.)
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Item

Opções

Feedback de áudio

Um sinal sonoro é apresentado quando,

Importar/exportar opções de
relatório e teste
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•

durante a coleta, a duração do teste é estendida (resultado de clicar em Estender ou pressionar prolongadamente o botão esquerdo do mouse na apresentação remota)

•

uma manobra Impulso cefálico for rejeitada ou aceita

•

uma manobra SHIMP for rejeitada ou aceita

•

o temporizador Calórico para.

Clique em Importar para selecionar quais testes e opções de relatório importar.
Clique em Exportar para exportar o teste e reportar as opções selecionadas para
um local escolhido.
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15.2

Cores
1. No menu Opções, clique em Opções de teste.
2. Clique na guia da janela Cores.

Item

Opções

Olho

VOR - altere a cor predefinida do componente VOR do rastreio dos olhos em
Impulso cefálico e SHIMP. Esta cor também aplica-se ao rastreio dos olhos do
teste VOR ( VVOR e VORS).
Sacádicos - altere a cor predefinida do componente sacádico do rastreio dos olhos
em Análise 2D.

Análise do impulso cefálico

Altere a cor predefinida dos rastreios da cabeça nas janelas de análise correspondente.

Hex Plot (Plotagem HEX)

Altere a cor predefinida das barras de ganho médio. A cor de cada barra é determinada pelos valores limítrofes unilaterais e pelo limite superior de 1,25.

Cabeça

Altere a cor predefinida dos rastreios da cabeça nas janelas de coleta: Rastreio em
tempo real (Impulso cefálico) e Rastreios em tempo real (eixo X em segundos)
(VOR).

SPV

Altere a cor predefinida de Rastreamentos da posição do olho.

Restaurar predefinidos

Clique em Restaurar para restaurar as cores predefinidas recomendadas pela Otometrics. Estas cores são otimizadas para pessoas com daltonismo.

Otometrics - ICS Impulse USB

187

15 Opções

15.3

Oculomotor
1. No menu Opções, clique em Opções de teste.
2. Clique na guia da janela Oculomotor.

Item

Opções

Pontos SPV médios no cálculo
de pico

Selecione o número de pontos do SPV para extrair a média do cálculo de velocidade na análise de SPV. Selecione a partir de lista de opções disponíveis: 3 a 10
pontos.

Tela de sacádicos

Configure para exibir apenas os dados Bruto, os dados Média ou ambos os dados
Bruto e Média.

Gráfico do olhar

Após coleta de dados exibir gráfico do olhar
Configure para Desligado se, de outro modo, desejar exibir a janela Análise.

Amplitude (°)
Configure os valores para determinar se a ponta da seta possui 1, 2 ou 3 linhas.

SPV x̄ (°/s)
Configure os valores para determinar se a cauda da seta possui 1, 2 ou 3 linhas.
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Item

Opções

Ajustes de teste

Nome personalizado
Altere o nome do teste do nome predefinido para um novo nome.

Visão negada
Selecione para definir Visão negada como o predefinido do teste aplicável.

Torsional
Selecione para definir Torsional como o predefinido do teste aplicável.

Duração máxima (minutos)
Selecione a minuta desejada na lista suspensa.

Exibir rastreios de coleta
Escolha exibir rastreio horizontal direito (HR), vertical direito (VR) ou todos os rastreios.

Exibir rastreios de análise
Escolha exibir rastreio horizontal direito (HR), vertical direito (VR) ou todos os rastreios.

Feedback da posição da cabeça ou vídeo da sala sincronizado
Feedback de posição da cabeça - exibe uma imagem da cabeça e dos registros da
posição da cabeça do paciente no espaço. Pode ser reproduzido juntamente com o
rastreio da coleta de dados e o vídeo dos olhos.

Nota • Feedback de posição da cabeça NÃO está disponível para VVOR e
VORS devido à velocidade aumentada necessária para o vídeo do olho e para
Desvio de inclinação devido à cabeça estar estacionária durante o teste.

Vídeo da sala sincronizado - grava o vídeo e o áudio da sala. Pode ser reproduzido
juntamente com o rastreio da coleta de dados e o vídeo dos olhos.

Nenhum - nenhuma imagem visual da cabeça ou da sala é gravada.
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15.4

Impulso cefálico
1. No menu Opções, clique em Opções de teste.
2. Clique na guia da janela Impulso cefálico.

Ajustes da coleta
Item

Opções

Iniciar coleta automaticamente

Como predefinido, esta opção é selecionada.
A coleta inicia automaticamente x segundos após a janela Coleta abrir.
O tempo é definido no campo Atraso para iniciar (segundos).

Impulsos cefálicos necessários

A coleta para automaticamente em conformidade com os valores Impulsos cefálicos necessários introduzidos para os testes Lateral esquerda e direita e LARP e
RALP.

Feedback do operador

Feedback da posição da cabeça e do olho durante a configuração - aciona o feedback de posicionamento da cabeça e o feedback de posicionamento dos olhos para
monitorar o posicionamento da cabeça durante a configuração do teste para
LARP/RALP.

Feedback do operador durante a coleta - aciona o feedback do operador no
Tempo real Rastreio
Vídeo da sala sincronizado durante a coleta - aciona a gravação de vídeo da sala.
Quando o teste for iniciado, a gravação é iniciada. A reprodução da sala de vídeo é
sincronizada com o vídeo do olho.

Feedback da posição do olho durante a coleta - aciona o feedback de posição dos
olhos para monitorar a posição dos olhos e da cabeça (indiretamente) durante a
coleta de dados para LARP/RALP.
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Gráficos de análise
Item

Opções

Tela do eixo X - Gráficos de aná- Permite ao usuário escolher se deseja que o eixo x dos gráficos 2D sejam exibidos
em milissegundos ou em amostras.
lise 2D
Posição do gráfico

Permite ao usuário alterar a posição dos gráficos à direita e à esquerda nos gráficos
2D e 3D para que o gráfico de dados à esquerda esteja ao lado direito.

Gráficos de Ganho
Item

Opções

Limítrofe lateral

Definir linhas limítrofes

Unilateral - a linha limítrofe entre perda normal e unilateral
Bilateral - a linha limítrofe entre perda unilateral e bilateral
Limítrofe LARP/RALP

Definir linhas limítrofes

Unilateral - a linha limítrofe entre perda normal e unilateral
Bilateral - a linha limítrofe entre perda unilateral e bilateral
Restaurar limítrofe predefinido

Restaura os valores limítrofes dos dados normativos como documentado nos dados
publicados e recomendado pela Otometrics.(1)

Dados normativos da idade

Ligado ou Desligado - Se Ligado estiver selecionado, os dados normativos relacionados à idade são exibidos no gráfico de ganho.(2)

Nota • A data de nascimento do paciente deve ser introduzida nas informações
do paciente para que seja exibida. As normas de idade incluem dados de 10
anos e mais antigos.

Pontos de ganho

Mude o tamanho dos pontos de ganho individuais nos gráficos de ganho. Aumente o
tamanho do ponto de ganho durante a apresentação de dados em um projetor de
vídeo.

(1)MacDougall HG, Weber KP, McGarvie LA, Halmagyi GM, Curthoys IS (2009) The video head impulse test: Diagnostic
accuracy in peripheral vestibulopathy. Neurology 73 (14): 1134-1141. Nota: Todos os dados normativos foram cole-

tados com a posição da mão em cima da cabeça e impulso cefálico para fora.
(2)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP e Curthoys IS (2015) The video head impulse test
(vHIT) of semicircular canal function – age dependent normative values of VOR gain in healthy subjects. Frontiers in Neurology June 22: ISSN: 1664-2295. Nota: Todos os dados normativos foram coletados com a posição da mão em cima da

cabeça e impulso cefálico para fora.
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Cálculos de análise
Item

Opções

Assimetria de ganho

Permite ao usuário selecionar

Relativo (Newman-Toker/Mantokoudis) fórmula

ou a

Relativa normalizada (Jongkees) fórmula

Análise de Sacádicos de Acompanhamento
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Item

Opções

Mostrar somente resumo

Exibe apenas o resumo da análise de dados para acompanhamento da Análise de
Sacádicos de Acompanhamento na Hex Plot (Plotagem HEX) .
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15.5

Posicional
1. No menu Opções, clique em Opções de teste.
2. Clique na guia da janela Posicional.

Otometrics - ICS Impulse USB

193

15 Opções

Item

Opções

Pontos SPV médios no cálculo
de pico

Selecione o número de pontos do SPV para extrair a média do cálculo de velocidade na análise de SPV. Selecione a partir de lista de opções disponíveis: 3 a 10
pontos.

Ajustes de teste

Nome personalizado
Altere o nome do teste do nome predefinido para um novo nome.

Visão negada
Selecione para definir Visão negada como o predefinido do teste aplicável.

Torsional
Selecione para definir Torsional como o predefinido do teste aplicável.

Duração máxima (minutos)
Selecione a minuta desejada na lista suspensa.

Exibir rastreios de coleta
Escolha exibir rastreio horizontal direito (HR), vertical direito (VR) ou todos os rastreios.

Exibir rastreios de análise
Escolha exibir rastreio horizontal direito (HR), vertical direito (VR) ou todos os rastreios.

Feedback da posição da cabeça ou vídeo da sala sincronizado
Feedback de posição da cabeça - exibe uma imagem da cabeça e dos registros da
posição da cabeça do paciente no espaço. Pode ser reproduzido juntamente com o
rastreio da coleta de dados e o vídeo dos olhos.

Vídeo da sala sincronizado - grava o vídeo e o áudio da sala. Pode ser reproduzido
juntamente com o rastreio da coleta de dados e o vídeo dos olhos.

Nenhum - nenhuma imagem visual da cabeça ou da sala é gravada.
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15.6

Calórico
1. No menu Opções, clique em Opções de teste.
2. Clique na guia da janela Calórico.
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Item

Opções

Pontos SPV médios no cálculo
de pico

Selecione o número de pontos do SPV para extrair a média do cálculo de velocidade na análise de SPV. Selecione a partir de lista de opções disponíveis: 3 a 10
pontos.

Pods e borboleta

Após coleta de dados exibir pods e borboleta
Selecione para exibir a janela Pods e borboleta após a coleta
Gráfico Borboleta
Selecione
•

SPV Freyss , ou

•

Amplitude total .

Consulte a página ► 158 para obter uma descrição das escolhas.

Tela de pods:
Selecione a exibição desejada dos resultados dos 4 testes Calórico em que R=DDireita, L=Esquerda, W=Quente e C=Frio:
•

Batimento esquerdo sobre direito (RC/LW:RW/LC)

•

Quente sobre frio (RW/LW:RC/LC)

•

Batimento direito sobre esquerdo (RW/LC:RC/LW)

Considerar nistagmo espontâneo em resultados calóricos
Selecione para subtrair Nistagmo espontâneo dos resultados calóricos. Se selecionado, selecione:
•

SPV médio (Teste espontâneo) , ou

•

Média dos primeiros 5 segundos (Teste calórico)
Nota • A seleção de SPV médio (Teste espontâneo) é aplicável somente aos
resultados para os tipos de testes Spontaneous (Espontâneo) -Sentado e Spontaneous (Espontâneo) -Supino.

Mostrar
Selecione ajustes de exibição adicionais:

Ouvido direito em vermelho ,
Preponderância de sentido , ou
Homolateral e contralateral (Gráfico da amplitude total)
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Item

Opções

Ajustes de irrigação

AirCal Exibir
Ajuste Valores reais ou Definir valores para exibir na janela Lista de testes de
cada teste coletado. Estes valores também podem ser incluídos no relatório.

Outros irrigadores (predefinido)
Ajuste para Ar ou Água baseado no tipo de irrigador usado com mais frequência
durante a coleta de dados.

Quente
Digite os graus desejados para aumentar ou diminuir a temperatura quente usada
no irrigador.(Ou clique nas setas para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir
o valor.)

Frio
Digite os graus desejados para aumentar ou diminuir a temperatura fria usada no
irrigador.(Ou clique nas setas para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o
valor.)

Duração
Digite o tempo desejado para aumentar ou diminuir a duração máxima da irrigação.
(Ou clique nas setas para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o valor.)

Taxa de fluxo
Digite a razão L/min desejada para aumentar ou diminuir a taxa de fluxo usada
durante a irrigação.(Ou clique nas setas para cima ou para baixo para aumentar ou
diminuir o valor.)

Temporizador

Temporizador
Ajuste para Ligado

Opção inicial
Ajuste para Início do teste ou Fim do teste

Com Protocolo automático (minutos)
Entre ouvidos
Clique na seta para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o tempo. O intervalo é entre 3-10 com o predefinido ajustado para 3.

Entre temperaturas
Clique na seta para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o tempo. O intervalo é entre 3-10 com o predefinido ajustado para 5.

Sem Protocolo automático (minutos)
Entre ouvidos e temperaturas
Clique na seta para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o tempo. O intervalo é entre 3-10 com o predefinido ajustado para 5.
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Item

Opções

Ajustes de teste

Nome personalizado
Altere o nome do teste do nome predefinido para um novo nome.

Visão negada
Selecione para definir Visão negada como o predefinido do teste aplicável.

Torsional
Selecione para definir Torsional como o predefinido do teste aplicável.

Duração máxima (minutos)
Selecione a minuta desejada na lista suspensa.

Exibir rastreios de coleta
Escolha exibir rastreio horizontal direito (HR), vertical direito (VR) ou todos os rastreios.

Exibir rastreios de análise
Escolha exibir rastreio horizontal direito (HR), vertical direito (VR) ou todos os rastreios.

Feedback da posição da cabeça ou vídeo da sala sincronizado
Feedback de posição da cabeça - exibe uma imagem da cabeça e dos registros da
posição da cabeça do paciente no espaço. Pode ser reproduzido juntamente com o
rastreio da coleta de dados e o vídeo dos olhos.

Vídeo da sala sincronizado - grava o vídeo e o áudio da sala. Pode ser reproduzido
juntamente com o rastreio da coleta de dados e o vídeo dos olhos.

Nenhum - nenhuma imagem visual da cabeça ou da sala é gravada.
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15.7

Informações da Clínica/Hospital
1. No menu Opções, clique em Opções de teste.
2. Clique na guia da janela Informações da Clínica/Hospital.

Somente usuários com Permitir mudança dos ajustes do sistema pelo usuário selecionado em seus perfis têm acesso a
determinados campos nesta janela.
As informações introduzidas aqui são utilizadas nos relatórios como especificado na janela Ajustes do relatório. (Consulte a
página ► 200.)
Introduza o texto nos campos das informações sobre a Clínica/Hospital e adicione um logotipo:

Nota • O número máximo de caracteres é 32 para todos os campos, exceto para o nome da Clínica/Hospital e do site,
que permite 45 caracteres. Os logotipos são redimensionados.

1. Clique em Buscar....
2. Navegue até a localização do arquivo a ser utilizado para o logotipo.
3. Selecione o arquivo e clique em Aberto.
Para remover o logotipo, clique em Limpar.
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15.8

Opções de relatório
1. No menu Opções, clique em Opções de teste.
2. Clique na guia da janela Opções de relatório.

Somente usuários com Permitir mudança dos ajustes do sistema pelo usuário selecionado em seus perfis têm acesso a
determinados ajustes nesta janela.
As alterações feitas nos ajustes de relatório predefinidos afetam apenas relatórios criados após as alterações terem sido feitas.

Nota • Para fazer alterações apenas no relatório atual, consulte a página ► 170.

Ajustes

Opções

Informações do paciente a serem impressas nos relatórios

Selecione quais itens incluir.

Nomes dos operadores a serem impressos
em relatórios

Selecione para incluir

Operador que fez a última atualização do relatório do paciente
ou ambos.

Formato de endereço em relatórios
impressos

Selecione Imprima o Código postal antes da cidade para inserir o
código postal antes do nome da cidade.

Ajuste da impressora preto e branco

Selecione Símbolos exclusivos do Gráfico de ganho para alterar o
símbolo dos valores de ganho à esquerda para que possa ser distinguido do símbolo dos valores de ganho à direita durante o uso
da impressora preto e branco.

Informações da Clínica/Hospital a serem
impressas em relatórios

Selecione quais itens incluir.

Nota • Para alterar as informações da Clínica/Hospital, consulte a página ► 199.
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Ajustes

Opções

Selecionar o tamanho do papel de relatório

Selecione Carta ou A4.

Definir os títulos dos relatórios

Altere os nomes predefinidos do título do relatório principal e dos
títulos de seção.
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16

Ajustes do sistema
Algumas janelas Ajustes do sistema são acessíveis somente a quem tiver um perfil de usuário que inclua uma ou ambas
destas escolhas selecionadas: Adicionar usuário como administrador ou Permitir mudança dos ajustes do sistema pelo
usuário. Consulte a página ► 203.

16.1

Administrador Janela
Administrador
Somente usuários com Adicionar usuário como administrador selecionado no perfil possuem acesso a esta janela onde
dados do usuário podem ser criados, editados e apagados.
Os dados do usuário são separados em colunas de acordo com o tipo de informação: Sobrenome, nome, nome de usuário,
etc.
Os locais de rede são ajustados para arquivos compartilhados (vídeos, relatórios (PDF), exportar e importar). Para obter mais
informações, consulte a página ► 220.
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Estabelecer um novo usuário

Importante • Configurar pelo menos um usuário com privilégios de administrador.

1. Clique em Novo.
2. Introduzir dados. As entradas que não podem ser deixadas em branco estão marcadas com asterisco (*).

Nota • A senha diferencia maiúsculas e minúsculas.

3. Para permitir direitos de acesso, clique em Adicionar usuário como administrador (A) ou Permitir mudança dos ajustes do sistema pelo usuário (B).
•

Adicionar usuário como administrador - todos os direitos

•

Permitir mudança dos ajustes do sistema pelo usuário - todos os direitos exceto
–

adicionar, editar ou apagar usuários,

–

Especificar os locais de rede dos arquivos compartilhados (vídeo, relatórios (PDF), importar e exportar), e

–

Atualizar licença do aplicativo e firmware

4. Clique em Salvar para descartar as alterações.
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Editar dados do usuário
1. Selecione o usuário na lista.
2. Clique em Editar.
3. Edite as alterações certificando-se de que todos os campos marcados com asterisco (*) estejam preenchidos.
4. Clique em Salvar para salvar as alterações. Clique em Cancelar para descartar as alterações.

Apagar usuário
1. Selecione o usuário na lista.
2. Clique em Apagar.
3. Clique em OK.

16.2

Ajustes da estação de trabalho
No grupo Sistema, clique em Ajustes do sistema. Somente usuários com Permitir mudança dos ajustes do sistema pelo
usuário selecionado em seus perfis têm acesso a determinados campos nesta janela.
Preencha os campos com as informações fornecidas pelo administrador do sistema.
Item

Ajustes

Nome do computador da estação de
trabalho

Esse campo somente-leitura exibe o nome do computador
conforme designado no Painel de Controle do Windows

Localização da estação de trabalho

Nome definido pelo usuário para descrever a localização
deste PC.

Perfil de instalação

Tipo de instalação que foi escolhido durante o processo de
instalação do software - independente, servidor, cliente ou
ambos (servidor/cliente)

Porta do banco de dados do Cliente/Servidor

O número da porta utilizada pelo cliente para acessar o banco
de dados na rede.

Configuração de e-mail

Servidor de e-mail - o computador na rede responsável pelo
recebimento, roteamento e entrega de mensagens de e-mail

Do e-mail - o endereço de e-mail de onde os e-mails são
enviados

Para e-mail - endereço de e-mail predefinido para o qual os
e-mails são enviados (o usuário tem a capacidade de alterar
ou fazer acréscimos a esse endereço de e-mail)
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Porta SMTP (Predefinido = 25)

Isso define a porta do protocolo de transferência de correio
simples (25 é a porta mais tipicamente utilizada)

Este servidor requer uma conexão
segura (SSL)

Quando for selecionado, o protocolo de segurança SSL
(Secure Sockets Layer) é utilizado ao enviar um e-mail.
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Item

Ajustes

Conta de e-mail de saída

Use credenciais de rede predefinidas - utiliza as credenciais
de rede predefinidas para fazer login no servidor de e-mail

Efetue login com nome de usuário e senha - utiliza o nome
de usuário e a senha especificados nos campos abaixo dessa
opção para fazer login no servidor de e-mail

Selecionar idioma do programa

Otometrics - ICS Impulse USB

Clique no idioma preferido. O idioma em destaque é utilizado após a reinicialização do aplicativo.

205

16 Ajustes do sistema

16.3

OTOsuite Vestibular Banco de dados
Nota • Se o banco de dados estiver localizado em um servidor, todos os usuários deverão fazer log off das estações de
trabalho clientes antes de realizar arquivamento ou backup dos dados. O gerenciamento de banco de dados não
pode ser realizado em uma estação de trabalho do cliente.

No grupo Sistema, clique em Ajustes do sistema. Somente usuários com Permitir mudança dos ajustes do sistema pelo
usuário selecionado em seu perfil têm acesso a funções do banco de dados.
Nessa janela, as funções Arquivar (A) e Cópia de segurança (B) estão disponíveis. Além disso, essa janela relaciona a
•

versão do banco de dados e o tamanho e o local do OTOsuite Vestibular arquivo de banco de dados (C),

•

informações sobre armazenamento de dados brutos (o tamanho e o local do arquivo) (D)

Nota • O tamanho real do banco de dados pode ser menor que o mostrado aqui.
O número de MB declarado é a soma do
1) espaço usado pelos dados do paciente existentes e
2) o espaço disponibilizado cada vez que dados do paciente são arquivados.
Até todo o espaço disponibilizado para arquivamento ser usado, esse número não pode mudar.
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Arquivando dados do paciente
Quando os dados do paciente não precisarem mais estar disponíveis no banco de dados OTOsuite Vestibular, os dados
podem ser arquivados. Para otimizar o desempenho, recomendamos manter no máximo 500 pacientes no banco de dados.
Qualquer arquivo de paciente arquivado pode ser importado de volta para o banco de dados principal se necessário.

Importante • O arquivamento remove informações do paciente, dados do teste, dados relacionados a vídeo e videoclipes AVI do banco de dados OTOsuite Vestibular.

Selecionar

arquivar

Todos os pacientes

todos os pacientes no banco de dados

Pacientes com data do último
teste entre

somente os pacientes com uma última data testada dentro do intervalo de datas
selecionado

Clicar em Arquivar agora
•

cria um backup do banco de dados completo e, em seguida,

•

exporta os arquivos selecionados para o diretório de arquivamento (c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives)
e, finalmente,

•

remove do banco de dados todos os arquivos que foram arquivados.

Para cancelar o processo de arquivamento, clique em Cancelar.

Nota • Um arquivo de paciente arquivado pode ser importado de volta usando a operação de importação. Consulte a
página ► 179.
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Backup automático
Um backup automático é feito de acordo com o intervalo de tempo definido somente quando Ativar backup automático
estiver selecionado. (Como predefinido, um backup automático do banco de dados completo é feito a cada sete dias.)
Os arquivos do backup são armazenados em
c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backup.

Nota • Para fazer uma cópia dos dados do paciente que incluem videoclipes AVI, exporte os dados do paciente para
um local separado. Consulte a página ► 178.

É recomendável fazer um backup automático pelo menos a cada sete dias. Se desejado, altere o tempo entre os backups
introduzindo o número de dias em Backup automático a cada __ dias. (Assegure que Ativar backup automático esteja
selecionado.)
O backup inicia quando o aplicativo é encerrado. Essa mensagem exibe:

O backup anterior é renomeado e salvo junto com o novo backup:
•

O arquivo de backup anterior é renomeado para old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak

•

Um novo arquivo de backup denominado AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak é criado

Nota • Após ser feito um backup, as informações do paciente, os dados do teste e os dados relacionados ao vídeo permanecem no banco de dados OTOsuite Vestibular. Para reduzir o tamanho do banco de dados e proteger os dados do
paciente fora do banco de dados principal, recomendamos arquivamento. Consulte a página ► 207.

Prevenindo perda de dados (instalações independentes)
Em instalações independentes, pelo menos uma vez por mês, copie o backup mais recente e uma exportação de todos os
arquivos de paciente em um local separado fora do banco de dados principal.
1. Abrir OTOsuite Vestibular.
2. Fazer um backup. Consulte a página ► 208.
3. Exportar todos os arquivos de pacientes. Consulte a página ► 178.
4. Clique duas vezes no atalho no desktop Arquivos do OTOsuiteV.
5. Navegue para a pasta Backups e copie o backup mais recente em um local separado.
6. Navegue para a pasta Exportações e copia todos os arquivos para o local separado.
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16.4

Interface GDT
No grupo Sistema, clique em Ajustes do sistema. Somente usuários com Permitir mudança dos ajustes do sistema pelo
usuário selecionado em seus perfis têm acesso aos campos nesta janela.
A interface GDT é baseada no padrão GDT documentado utilizado somente na Alemanha. Quando habilitada, a interface
permite transferências de arquivos entre um sistema de gerenciamento de práticas alemão (PMS) e o sistema
OTOsuite Vestibular. O sistema PMS externo pode ser utilizado para ativar o sistema OTOsuite Vestibular e abrir (ou criar)
um paciente específico. Assim que o teste estiver concluído, um relatório é enviado para o sistema PMS.
Para habilitar a interface GDT para um Sistema de Gerenciamento de Prática, selecione a caixa de seleção Ativar Interface
GDT para Sistema de Gerenciamento de Prática.

Item

Ajustes

OTOsuite VestibularNome
do sistema

Nome definido pelo usuário. Limitado a 4 caracteres. Utilizado
como parte do nome do arquivo para identificar o sistema
OTOsuite Vestibular.

Nome do Sistema PMS

Nome definido pelo usuário. Limitado a 4 caracteres. Utilizado
como parte do nome do arquivo para identificar o sistema
PMS.

Test Type (Tipo de teste)

Código definido pela GDT utilizado para transferências de arquivos para o Sistema de Gerenciamento de Prática. Limitado a 6
caracteres.

File Transfer Timeout
(secs) (Tempo Limite de
Transferência de Arquivo
(s))

Limite do número de segundos durante os quais o
OTOsuite Vestibular tentará obter um arquivo gravado pelo
PMS.

Character Set (Conjunto
de caracteres)

ASCII - conjunto de caracteres padrão
ANSI - conjunto de caracteres inclui letras acentuadas e outros
caracteres não ingleses

Diretórios locais para
transferência de arquivos
da GDT

Mensagens de entrada - especifica a localização da pasta para
mensagens de entrada da GDT. O sistema OTOsuite Vestibular
capta mensagens dessa pasta. A pasta especificada deve existir.
Clique em Buscar... para selecionar a pasta.

Mensagens de saída - especifica a localização da pasta para
mensagens de saída da GDT. O sistema OTOsuite Vestibular
coloca a mensagem aqui para ser captada pelo sistema PMS.
A pasta especificada deve existir. Clique em Buscar... para selecionar a pasta.
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16.5

Sobre
No grupo Sistema, clique em Ajustes do sistema. Consulte esta janela para obter especificações sobre o
OTOsuite Vestibular e sobre o software componente.

Licença de software
Esse procedimento atualiza a licença de software.
1. No grupo Sistema, clique em Ajustes do sistema.
2. Clique em Sobre.

Nota • Atualizar licença é desativado para todos os usuários exceto para os que tiverem privilégios de administrador.

3. Clique em Atualizar licença.
4. Localize o novo arquivo de licença e clique em Aberto.

Firmware da máscara
Quando a máscara estiver conectada ao computador, Versão de firmware mostra a versão atual do firmware.
Este procedimento atualiza o firmware da máscara usando o arquivo *.otofw.

Nota • Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que conhece o local do arquivo do firmware. Apenas usuários
com privilégios de administrador podem usar este procedimento.

1. No grupo,Sistema clique em Ajustes do sistema.
2. Clique em Sobre.
3. Clique em Atualizar firmware.
4. Navegue até o local do arquivo do firmware, selecione o arquivo e clique em Aberto.
5. Uma série de mensagens reportam o status do processo de upgrade. Clique em OK quando esta mensagem do sistema
for exibida:

6. Conforme as instruções, desconecte e reconecte a máscara e reinicie o aplicativo.
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16.6

Registros de Erros
No grupo Sistema, clique em Ajustes do sistema.

Item

Registros do sistema

Depurar rastreio

Nome do computador da
estação de trabalho

Esse campo somente-leitura exibe o nome do computador conforme designado no Painel de Controle do
Windows

Localização da estação de
trabalho

Nome definido pelo usuário para descrever a localização deste PC.

Localização onde os arquivos de registro de erro do sistema são armazenados.
Permitir estatísticas de uso
anônimo

Clique para ativar/desativar o Eqatec. O Eqatec reúne
informações do computador e exceções não tratadas.
Essas informações podem nos ajudar a entender problemas e resolvê-los em revisões futuras. Consulte a
página ► 213 para obter mais informações.

Copiar registros

Clique para fazer uma cópia de todos os arquivos de
registro e coloque-os no local indicado.

Ativar Depurar rastreio

Se for selecionado aciona o rastreio de depuração no
nível de depuração

Sobrescrever arquivos de
depuração existentes

Selecione para sobrescrever o arquivo de rastreio cada
vez que o aplicativo for iniciado. Se não for selecionado, os dados de rastreio serão anexados ao
arquivo atual.

Categorias de rastreio (separadas por vírgulas):

Os campos preenchidos com informações fornecidas
pelo suporte Otometrics.

Outras opções:

Reservado para o uso de Otometrics

Localização onde os arquivos de depuração são armazenados.

Atenção • Rastreio de erro e depuração não deverão ser usados exceto quando instruído por representantes da Otometrics ou da equipe de suporte.
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17

Instalação e Configuração
Importante • A versão anterior da máscara (com firewire e conexões USB) não é compatível com OTOsuite Vestibular
versões 2.0 ou posteriores.

Esta seção descreve todas as etapas necessárias para realizar a configuração do Sistema ICS Impulse:

17.1

•

Instalando o software OTOsuite Vestibular

•

Conectando a máscara

•

Como instalar o vídeo da sala sincronizado

•

Importando listas de relatórios de amostras (não necessário para instalações somente em servidor)

•

Importando dados de demonstração

•

Personalizando para sua Clínica/Hospital

•

Instalando o Adobe Reader

•

Configurando uma estação de trabalho e banco de dados em rede (não necessário para instalações independentes)

Requisitos mínimos do computador
Requisitos do PC
Sistema Operacional

Windows 10 Pro, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional & Enterprise de 64
bits

CPU

Processador Intel i5

Memória

64 bits (Windows 10, 8 ou 7): 8 GB

Espaço em Disco

300 GB

Conectores

Até quatro USB 2.0 ou USB 3.0 para a máscara, o vídeo da sala sincronizado, o
controle remoto de apresentação e o monitor externo
Porta VGA opcional para conectar um monitor externo

17.2

Unidade de DVD

DVD L/G

Monitor

Resolução de tela 1600 x 900

Componentes

Mouse, teclado

Apresentação remota - modelos compatíveis
Um controle remoto de apresentação comprado separadamente pode ser usado com o aplicativo OTOsuite Vestibular para
várias funções. Consulte a página ► 16.
Estes controles remotos de apresentação foram testados e são compatíveis com o aplicativo:
•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote

Estes controles remotos de apresentação NÃO são recomendados com base no teste: Mouse aéreo Gyration e ponto
remoto.
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Somente os controles remotos de apresentação mais comuns foram testados. Pode haver outros controles remotos que são
compatíveis com o aplicativo OTOsuite Vestibular.

17.3

Instalação de Software

17.3.1

Iniciar a Instalação
Nota • Possíveis mensagens de erro e o que fazer se forem exibidas:
- Mensagens do Firewall: Permita o acesso.
- Mensagem do Controle de conta do usuário (UAC): Para sistemas Windows 7 e Windows 8 poderá ser exibida uma
mensagem que se refere ao Controle de contas do usuário (UAC). Aceite essa mensagem, pois ela não indica um problema.
- Mensagens de erro Microsoft Webcam ou SQL Server: Se a Microsoft tiver instalado novas atualizações do Windows e o computador não tiver sido inicializado, uma mensagem de erro pode ser exibida. Reinicialize o PC e reinicie
a instalação do software.

1. Salve os arquivos atualmente abertos e saia de todos os programas.
2. Inserir o DVD OTOsuite Vestibular.

Nota • Se o computador estiver configurado para Execução automática, a instalação iniciada. Se Execução automática não for inicializado, buscar no DVD para localizar este ícone

.

3. Clique em configuração. (Talvez seja necessário fechar a pasta de conteúdo do DVD.)
4. Se você tiver Windows 7 ou Windows 8, será exibida uma caixa de diálogo de segurança. Clique em Sim.
5. A instalação do OTOsuite Vestibular requer que determinados aplicativos (como o Windows Installer) estejam instalados no computador. Se houver algum aplicativo ausente, uma caixa de diálogo indicará o(s) aplicativo(s) ausente(s).
- Clique em Instalar. Quando o(s) aplicativo(s) estiver(em) instalado(s), o computador reiniciará.
- Efetue login no computador. A instalação continua automaticamente.
6. A tela de boas-vindas é exibida. Clique em Avançar.
7. Selecione Eu aceito os termos da licença e clique em Avançar.
8. A tela Estatística de Uso Anônimo é exibida. Clique em Avançar.

Nota • O aplicativo Eqatec é instalado predefinido. Pode ser desligado na janela Registros de Erros dos Ajustes do Sistema. Se estiver conectado à internet, O Eqatec reúne informações do computador e exceções não tratadas. Essas
informações podem nos ajudar a entender problemas e resolvê-los em revisões futuras. Não são coletadas informações
do paciente ou quaisquer informações que identifiquem a Clínica/Hospital ou o computador exato. Novamente, essas
informações serão coletadas somente se o computador estiver conectado à Internet.
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Nota • Durante a instalação do OTOsuite Vestibular, será possível visualizar referências a vários outros programas
associados que estão sendo instalados. Esses outros programas incluem: SQL Server (OTOsuite Vestibular banco de
dados), Access Database Engine (suporta o banco de dados Chartr) e Infragistics (relatório).

17.3.2

Escolha o tipo de instalação
OTOsuite Vestibular pode ser instalado em um cliente/servidor ou em configuração independente. Em cliente/servidor,
um único servidor hospeda o banco de dados de uma ou mais estações de trabalho clientes em que o aplicativo
OTOsuite Vestibular estiver instalado. Recomendamos que as instalações em cliente/ servidor sejam configuradas utilizando domínios de rede. O uso de grupos de trabalho não é recomendável porque precisará que o mesmo o nome de usuário e senha sejam usados em cada computador. Em aplicações independentes, um único computador hospeda tanto o
banco de dados quanto os aplicativos OTOsuite Vestibular.
Escolha como OTOsuite Vestibular será instalado:
•

Instalação independente
Hospeda o banco de dados SQL e o aplicativo OTOsuite Vestibular (sem clientes adicionais)
Selecione Independente, clique em Avançar, e continue com as instruções para completar a instalação na página ►
215.

•

Instalação em rede - Servidor
Hospeda o banco de dados SQL e uma versão limitada do aplicativo OTOsuite Vestibular (A versão limitada fornece
suporte ao gerenciador de pacientes (criar, importar e exportar pacientes), alterações dos ajustes do sistema e gerenciamento do banco de dados. Ela não permite visualizar testes ou coletar dados de testes.) Continue com as instruções
para instalar o servidor.

•

Instalação em rede - Cliente Hospeda o aplicativo OTOsuite Vestibular.
1. Selecione Cliente e clique em Avançar.
2. Introduza o número da porta e o nome do computador servidor obtido na instalação do servidor.
3. Continue com as instruções para completar a instalação na página ► 215.

•

Instalação em rede - Ambos (Cliente/Servidor)
Hospeda o banco de dados SQL e o aplicativo OTOsuite Vestibular. Pode suportar clientes adicionais. Continue com as
instruções para instalar o cliente e o servidor.

17.3.3

Instalação de Servidor/Ambos
Antes de iniciar a instalação, determine o tipo de instalação necessária:
•

Somente servidor - serão instalados o banco de dados do OTOsuite Vestibular e uma versão limitada do software
OTOsuite Vestibular para arquivar/fazer backup de dados.

Importante • Ao instalar uma instalação de servidor/cliente, o servidor deve ser instalado primeiro.

1. Selecione Servidor ou Ambas e clique em Avançar.
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Nota • Embora seja possível alterar o número da porta (usado pelo servidor SQL), é recomendável utilizar o número
fornecido na tela.

2. Anote as entradas do Número da porta e do Nome do computador servidor pois essas informações serão necessárias
para todos os computadores clientes. (Para computadores conectados a uma impressora, clique para imprimir as informações).
3. Se Ambas foi selecionado, clique em Avançar e continue com as instruções para completar a instalação.
4. Se Servidor foi selecionado, clique em Avançar e continue com as instruções para completar a instalação.

17.3.4

Complete a instalação
1. Clique em Instalar. Uma janela de status é exibida, relatando o progresso da instalação.
2. Clique em Concluir.
3. Abra Painel de Controle.

Windows 7

Windows 8

A. Pressione o Windows key.

A. Pressione o Windows key + X.

B. Inicie digitando painel de controle até a opção Control Panel aparecer.

B. Selecione Control Panel na lista de opções e pressione Enter.

C. Com Control Panel selecionado, pressione Enter.

Nota • O Windows key está localizado ao lado do Alt key. Ela pode ser identificada pela logo do Windows na
tecla. Caso essa tecla estiver ausente no teclado, pressionar Ctrl+Esc executa a mesma função.

4. Ajuste o DPI a 100%.

Windows 7
A. Clique em Display.

B. Selecione 100%.
C. Clique em Apply.

Windows 8
Clique em Display.

D. Selecione 100%.
E. Clique em Apply.

5. Para somente servidor instalações, continue com as instruções para importação de dados de demonstração na página
► 218.
6. Para todas as outras instalações, continue com as instruções para conectar a máscara.
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17.4

Conectando a máscara
Nota • A versão de software atual não suporta a versão anterior da máscara em que a conexão com o computador
era através de uma caixa de interface. A versão atual da máscara possui um cabo USB único que conecta diretamente ao computador.

1. Remova a cobertura das lentes da máscara.

Nota • Guarde a cobertura. Quando a máscara não estiver em uso, recoloque a tampa para evitar acúmulo de poeira
na lente.

2. Conecte o cabo USB no conector USB 2.0 do computador.

Nota • Instalar o driver da máscara dura alguns minutos. A mensagem Hardware não localizado é exibida na barra
de status até o driver estar totalmente instalado. Um novo driver é instalado cada vez que novas máscaras são conectadas à porta USB ou se as máscaras forem movidas para uma nova porta USB.

3. Continue com as instruções para instalação do vídeo da sala sincronizado.

17.5

Como instalar o vídeo da sala sincronizado
O vídeo da sala sincronizado grava vídeo e áudio.
1. Conecte o cabo USB ao conector USB no computador.

Nota • A instalação será iniciada automaticamente. Se uma mensagem relacionada ao driver for exibida, siga os procedimentos.

2. Quando a instalação do vídeo da sala sincronizado estiver concluído, continue com as instruções para configurar um
monitor externo. Se não houver um monitor externo para configurar, clique em

(ícone do OTOsuiteV localizado na

área de trabalho) para abrir o aplicativo e continue com as instruções para importar listas de relatório de amostra na
página ► 218.

17.6

Configurando um monitor externo
1. Com o monitor externo conectado no computador, abra o Painel de controle.
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Windows 7

Windows 8

A. Pressione o Windows key.

A. Pressione o Windows key + X.

B. Inicie digitando painel de controle até a opção Control Panel aparecer.

B. Selecione Control Panel na lista de opções e pressione Enter.

C. Com Control Panel selecionado, pressione Enter.

Nota • O Windows key está localizado ao lado do Alt key. Ela pode ser identificada pela logo do Windows na
tecla. Caso essa tecla estiver ausente no teclado, pressionar Ctrl+Esc executa a mesma função.

2. Abra Exibir e clique em Ajustar resolução. Assegure que o monitor do computador seja identificado como o monitor
principal (1) e selecione Estender estas exibições.

Windows 7 e Windows 8
A. Clique em Display.

B. Clique em Adjust Resolution.
C. Verifique se os monitores 1 e 2 são identificados conforme mostrado aqui. Se não forem, clique em Detect.

D. Selecione Extend these displays .

E. Clique em OK.

3. Clique em

4. Clique em

(ícone OTOsuiteV encontrado na área de trabalho) para abrir o aplicativo.

.

5. Clique na barra de título do título da nova janela e arraste a janela para o monitor externo.
6. Clique na caixa pequena no canto superior direito para exibir a janela no maior tamanho possível.
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7. Os ajustes são mantidos após fechar o OTOsuite Vestibular e reiniciar o aplicativo.
8. Continue com as instruções para importar as listar de relatórios de amostra.

17.7

Importando listas de relatórios de amostra
Estas listas de relatórios de amostra podem ser importadas:
Sintomas, Impressões e Macros.
1. No painel de navegação, no menu Relatórios, clique em Relatórios.
2. Se a janela Editar relatório não estiver sendo exibida, clique em Editar relatório.
3. Clique em Sintomas..., Impressões... ou Macros...
4. Clique em Importar.
5. Clique no arquivo apropriado no idioma correto para importar: Sintomas, Impressões, ou Macros.
6. Clique em Aberto.
7. Clique em Salvar.

Nota • Ao atualizar e adicionar um módulo (por exemplo, LARP, é recomendável importar novamente as impressões e
as macros. Todas as personalizações às impressões e macros importadas anteriormente serão mantidas.

17.8

Importando dados de demonstração
Nota • Os dados de demonstração podem ser importados, oferecendo a capacidade de visualizar dados e análises do
paciente para vários diagnósticos.

1. Se a janela Pacientes não estiver aberta, clique em Lista de pacientes.
2. Clique em Importar.
3. Clique em Abrir Pasta. A pasta Importar é destacada.
4. Abaixo da pasta Importar, clique na pasta Dados de demonstração e clique em OK.
5. Selecione todos os arquivos de pacientes que forem exibidos na janela Importação de paciente.
6. Clique em Importar.
7. Clique em OK.

Nota • Ao atualizar e adicionar um módulo (por exemplo, LARP ), é recomendável importar quaisquer novos arquivos
de dados de demonstração. Isso irá ajudar no aprendizado do novo módulo.

17.9

Personalizando para sua Clínica/Hospital
Para instalações independentes, introduza informações específicas da Clínica/Hospital em cada estação de trabalho em que
o software estiver instalado. Para instalações de rede, as informações específicas da Clínica/Hospital introduzidas em uma
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estação cliente irão alterar as informações em todas as estações clientes.

Nota • Para o acesso inicial, o OTOsuite Vestibular fornece um nome de usuário e senha predefinidos. Após ser adicionado um usuário com privilégios de administrador, esse nome de usuário e senha predefinidos não são mais fornecidos (os campos ficam em branco). Use o novo nome de usuário e senha para os acessos subsequentes.

1. No menu Sistema, clique em Ajustes do sistema.
2. Clique na aba da janela Administrador para configurar um usuário e conceder privilégios de administrador a esse usuário.
Consulte a página► 202.
3. Clique na aba da janela Ajustes da estação de trabalho e selecione na lista o idioma do programa desejado.
4. Clique em Sim para reiniciar o aplicativo e concluir a alteração de idioma.
5. No menu Opções, clique em Opções de teste.
6. Clique na aba da janela Informações da Clínica/Hospital e adicione as informações da Clínica/Hospital. Consulte a
página ► 199.
7. Clique na aba da janela Opções de relatório para modificar os ajustes como a posição do código postal ou o tamanho
do papel. Consulte a página ► 200.

17.10

Instalando o Adobe Reader
Para obter acesso à versão digital deste Guia do Usuário, o Adobe Reader deve estar instalado no computador. Instale a
cópia fornecida no DVD do OTOsuite Vestibular se solicitado.
1. Navegue o DVD para localizar o arquivo do Adobe Reader.
2. Clique duas vezes no Adobe Reader para iniciar a instalação e siga as instruções na tela.
3. A instalação está concluída para as instalações independentes.
Para todas as outras instalações, continue com as instruções para alteração das localizações de armazenamento predefinidas para tipos de arquivo específicos.
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17.11

Alterando o local de armazenamento para vídeos, exportação,
importação, relatórios PDF
Nota • Este procedimento é para tipos de instalação Cliente ou Ambos (Cliente/Servidor). Certifique-se de que o nível
de permissão para a pasta está definido para compartilhamento antes de continuar. (Consulte ► 221 para ajustar o
nível de permissão.)

Os usuários que tiverem Adicionar usuário como administrador selecionado no perfil podem usar este procedimento
para alterar o local em que os perfis são armazenados.

Nota • Quando OTOsuite Vestibular estiver instalado como uma instalação em rede, os locais de armazenamento predefinidos dos arquivos de vídeo e relatório são configurados no computador do servidor para serem compartilhados
por todas as estações clientes. Os locais predefinidos para exportar e importar arquivos são configurados em cada
estação cliente individual.

1. Clique em Ajustes do sistema e clique em Administrador.
2. Clique em Buscar... para navegar até a pasta desejada.

Nota • Se selecionar uma pasta na rede, assegure que a pasta selecionada esteja configurada para compartilhamento.

3. Selecione a pasta e clique em OK.
O novo local da pasta é exibido na janela OTOsuite Vestibular Locais de armazenamento.
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Nota • Para cada local que foi alterado, novos arquivos serão armazenados no novo local. Por exemplo, se o local foi
alterado para arquivos de vídeo, novas gravações de vídeo serão armazenadas no novo local.
Para cada novo local, os arquivos existentes deverão ser movidos do local anterior para o novo local.

Defina as propriedades de compartilhamento do novo local de armazenamento
Quando o novo local de armazenamento estiver definido para uma pasta não configurada para compartilhamento, siga o
procedimento a seguir:
1. Navegue até o diretório especificado.
2. Clique com o botão direito na pasta selecionada para o novo local de armazenamento.
3. Clique em Compartilhar com. Escolha Pessoas específicas....
4. Escolher nomes.
5. Clique no campo ao lado do botão Adicionar.
6. Digite o nome e clique em Adicionar.
7. Para alterar a permissão, clique no nome do usuário para destacá-lo.
8. Clique na seta suspensa à direita e clique em Ler/Gravar.
9. Repita as etapas 7 e 8 até Ler/Gravar estar definido para todos os usuários adicionados à lista.
10. Clique em Compartilhar.
11. Clique em Pronto.
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18

Software - Procedimentos diversos

18.1

Desinstalando
1. Abra o Control Panel (Painel de Controle).

Windows 7

Windows 8

A. Pressione o Windows key.

A. Pressione o Windows key + X.

B. Inicie digitando painel de controle até a opção Control Panel aparecer.

B. Selecione Control Panel na lista de opções e pressione Enter.

C. Com Control Panel selecionado, pressione Enter.

Nota • O Windows key está localizado ao lado do Alt key. Ela pode ser identificada pela logo do Windows na
tecla. Caso essa tecla estiver ausente no teclado, pressionar Ctrl+Esc executa a mesma função.

2. Desinstale o OTOsuite Vestibular.

Windows 7
Clique em Programs and Features.

Windows 8
A. Clique duas vezes em Uninstall a program.

B. Selecione o programa que será desinstalado.
C. Selecione o programa que será desinstalado.
D. Clique em Uninstall.

C. Clique em Uninstall.
D. Clique em Yes para todas as perguntas restantes.

E. Clique em Yes para todas as perguntas restantes.

Nota • Desinstalar o software remove o programa do OTOsuite Vestibular mas não outros programas que foram parte
de uma instalação anterior do OTOsuite Vestibular (por exemplo, o Servidor SQL, National Instruments etc.).

18.2

Atualização
Ao atualizar o OTOsuite Vestibular aplicativo, não é possível alterar o tipo de instalação escolhido anteriormente. Entre em
contato com seu representante local se precisar fazer alterações no tipo de instalação.

Importante • Ao fazer o upgrade de uma instalação de servidor/cliente, deve ser feito o upgrade do servidor primeiro.
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Nota • É recomendado exportar todos os dados de paciente que não foram arquivados antes de fazer o upgrade do
software.

Nota • Se aparecerem mensagens do firewall, permita o acesso.

1. Salve os arquivos atualmente abertos e saia de todos os programas.
2. Insira o DVD recebido com a atualização do OTOsuite Vestibular aplicativo.

Nota • Se o computador estiver configurado para Execução automática, a instalação iniciada. Se Execução automática não for inicializado, buscar no DVD para localizar este ícone

.

3. Clique em configuração. (Talvez seja necessário fechar a pasta de conteúdo do DVD.)
4. Clique em Sim para a questão no diálogo de segurança.
5. A tela de boas-vindas é exibida. Clique em Avançar.
6. Selecione Eu aceito os termos da licença.
7. A tela Estatística de Uso Anônimo é exibida. Clique em Avançar.
8. Continue a clicar em Avançar até ser exibida a tela Pronto para instalar.
9. Clique em Instalar.
10. Clique em Concluir.

18.3

Reinstalação
Ao reinstalar o aplicativo OTOsuite Vestibular, não é possível alterar o tipo de instalação escolhido anteriormente. Entre
em contato com seu representante local se precisar fazer alterações no tipo de instalação.

Nota • Se aparecerem mensagens do firewall, permita o acesso.

1. Salve os arquivos atualmente abertos e saia de todos os programas.
2. Insira o DVD utilizado quando instalar o OTOsuite Vestibular anteriormente.

Nota • Se o computador estiver configurado para Execução automática, a instalação iniciada. Se Execução automática não for inicializado, buscar no DVD para localizar este ícone

.

3. Clique em configuração. (Talvez seja necessário fechar a pasta de conteúdo do DVD.)
4. Se você tiver Windows 7 ou Windows 8, será exibida uma caixa de diálogo de segurança. Clique em Sim.
5. A tela de boas-vindas é exibida. Clique em Avançar.
6. A tela de manutenção do programa é exibida. Clique em Avançar.
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7. A tela Remover o programa é exibida. Clique em Remover.
8. Clique em Concluir.
9. Clique em configuração.
10. Caso tiver Windows 7 ou Windows 8, será exibida uma caixa de diálogo de segurança. Clique em Sim.
11. A tela de boas-vindas é exibida. Clique em Avançar.
12. Selecione Eu aceito os termos da licença.
13. A tela Estatística de Uso Anônimo é exibida. Clique em Avançar.
14. Continue a clicar em Avançar até ser exibida a tela Pronto para instalar.
15. Clique em Instalar.
16. Clique em Concluir.
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Resolução de Problemas
Calibração

Problema

Solução

Pontos de laser não vistos na parede ou outra superfície de projeção

Certifique-se de que a luz não seja obstruída pelo cabelo ou pela reflexão de
outro objeto na linha de projeção. Se
obstrução for descartada, entre em
contato com o Suporte Técnico.

Atenção • Não olhe
diretamente nos
lasers. O uso de controles ou ajustes ou a
execução de procedimentos diferentes
dos aqui especificados poderá resultar em exposição à
radiação nociva.

Executar está desativado.

Configuração de
teste janela

Otometrics - ICS Impulse USB

Na janela Configuração de teste
•

para todos os testes: Impulso cefálico: Lateral, LARP ou RALP, assegure que o teste LARP está
selecionado antes de calibrar.

•

para o teste Oculomotor Olhar,
todos os testes Dinâmico, todas as
manobras Reposicionamento e os
testes Calórico, assegure que
Visão negada está desmarcado
antes de calibrar.

A imagem do olho não é vista

Se a máscara foi detectada inicialmente, reconecte o cabo USB no
computador e clique na guia da janela
Geral na janela Opções, e clique em
Reconectar máscara.
Se a máscara nunca foi detectada,
feche o software, reconecte o cabo
USB e reinicie o software.

A imagem do olho é vista, mas as seleções de teste
estão desativadas (em cinza). A mensagem na barra de
status indica que a licença da máscara não está instalada.

Entre em contato com o atendimento
ao cliente local da Otometrics ou com
a Linha Direta para obter uma licença
para a máscara.
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Reproduzindo
arquivos de vídeo

Coleta
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Problema

Solução

Ao usar o sistema operacional Windows 7, o diálogo de
erro a seguir poderá ser visto ao tentar reproduzir um
arquivo de vídeo salvo diretamente no Windows Media
Player. Isso é feito selecionando o arquivo de vídeo no
Windows Media Player ou clicando duas vezes no
arquivo de vídeo no Windows Explorer.

Para corrigir esse problema, localize o
arquivo Win7codecs v281.exe dentro
da pasta Tools no DVD de instalação do
OTOsuite Vestibular. Clique duas vezes
no arquivo para iniciar a instalação do
programa e siga os passos.

Quando o vídeo da sala sincronizado começa a reproduzir vídeo, uma caixa de diálogo é exibida na parte
superior da imagem.

Um aplicativo instalado está tentando
assumir o controle da reprodução de
vídeo. Desative o aplicativo. (O
método para desativar veria de acordo
com o aplicativo específico.)

O vídeo pausa durante a reprodução

Para instalações cliente/servidor, o
vídeo não será reproduzido corretamente se o cliente e o servidor
estiverem em comunicação sobre uma
conexão wireless.

Taxa de quadros muito lenta para coleta de dados precisa (Mensagem de erro é exibida durante a coleta.)

O processador do computador é muito
lento para adquirir a taxa de quadros
mínima necessária para teste de
impulso cefálico.
•

Verifique se o computador atende
às especificações mínimas

•

Feche outros programas de
software

•

Desative a Internet wireless

•

Verifique se o computador é alimentado pelo terminal da rede
elétrica (não alimentado pela bateria)

•

Verifique se as opções de alimentação estão definidas corretamente (Consulte a página ►
247.)
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Coleta Impulso cefálico

Problema

Solução

Impulso cefálico - Na inicialização, a imagem da cabeça

Após iniciar o aplicativo (ou pressionar
Reconectar máscara ), deixe a máscara descansar durante 2-3 minutos
antes de colocá-la no paciente. Isso
permite aos sensores fornecendo
dados da posição da cabeça estabilizarem.

desliza lentamente no sentido horário.

Contagens de coleta (Esquerdo )

As contagens de coleta resultam de
dois algoritmos separados que em combinação asseguram que somente dados
de qualidade sejam analisados.

Na janela Coleta: As contagens são o
resultado do Algoritmo de Coleta que
avalia os dados de velocidade da
cabeça e rejeita os impulsos cefálicos
inválidos. Consulte a página ► 241.

Na janela Informações de Análise 2D
e Análise 3D : As contagens Análise
são o resultado do Algoritmo de análise que avalia todos os dados uma
segunda vez. Esse algoritmo pode rejeitar dados aceitos pelo Algoritmo de
coleta (exibido na coluna Coleta) se os
dados de velocidade do olho correspondente não forem válidos. (Por
exemplo, quando o testador executou
um impulso cefálico aceitável, mas o
paciente olhou para longe do ponto de
fixação.)
Exibição de dados
analisados

Nenhum dado exibido para alguns parâmetros ou os
dados parecem imprecisos.
NA (não analisado) exibido onde dados forem esperados

Otometrics - ICS Impulse USB

Isso pode acontecer com dados antigos
ou quando dados antigos forem visualizados em uma versão de software
mais recente. Analise os dados novamente.
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Problema

Solução

Análise Impulso cefálico

Rastreio mostra sacádico para o qual não há latência do
sacádico reportada.

O sacádico ocorreu antes de 70 ms e
provavelmente foi devido a um deslizamento da máscara.

Importando dados
do paciente

Informação ausente coluna

Essa mensagem é exibida se os dados
do paciente importado estiverem
incompletos.
As informações ausentes serão anotadas nas colunas relevantes com esta
mensagem: Informação ausente.
Quando a mensagem for exibida apenas na coluna Status, as informações
ausentes são o arquivo *.txt de dados
brutos em ASCII.

O arquivo do paciente não é exibido na lista

A ID do paciente importado está
ausente no arquivo do paciente importado.
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Especificações técnicas
O ICS Impulse é do tipo 1085 da Natus Medical Denmark ApS

Interface
USB 2.0 ou 3.0 para PC

Fonte de alimentação
O dispositivo é energizado por meio de USB (5 V CC, 500 mA)

Características de desempenho
Entradas

Monocular (Olho direito)

Taxa de amostragem

250 qps - Impulso cefálico, VOR, Gravar/ reproduzir vídeo
173 fps - Olhar, Desvio de inclinação, Sacádicos, Dinâmico, Reposicionamento, Calórico
60 fps - quando Torsional ou Visão negada estiver selecionado

Gravação de vídeo

30 , 60 ou 120 Hz

Acompanhamento do olho

100 x 100 pixels (Imagem da pupila) - Impulso cefálico, VOR, Vídeo Frenzel

Monocular
160 x 120 pixels (Imagem do olho) - Olhar, Desvio de inclinação, Sacádicos,
Dinâmico, Reposicionamento, Calórico, Vídeo Frenzel monocular
376 x 240 pixels (Imagem completa) - Vídeo Frenzel monocular
320 x 240 pixels (quando Torsional estiver selecionado)
Alcance: Horizontal ± 30°, Vertical ± 25°
Estímulo 3-Sacádico a Laser

Alcance +/- 7,5° (máx. 15°)

OTOsuite Vestibular Software

Interface gráfica do usuário do Windows; Software de análise de alto desempenho; Armazenamento de dados de teste no banco de dados; Gerenciamento sofisticado de dados de teste e dos pacientes; Visão negada para
testes em escuridão completa

Especificações do laser
Comprimento de onda

Máximo 660 nm

Potência de saída

Máximo 0,9 mW

Tempo de aquecimento
<1 min

Modo de operação
Operação contínua
Não use o equipamento na presença de anestésicos inflamáveis (gases).

Otometrics - ICS Impulse USB
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Dimensões
Máscara

Comprimento 7,25 pol (18,4 cm)
Largura

0,5 pol (1,3 cm) a 1,75 pol (4,4 cm)

Altura

1,75 pol (4,4 cm)

Peso

2,1 oz (60 g)

Calibração
A calibração do sistema não é necessária

Classificação
Classe II
Tipo B

Ambiente de operação
Temperatura

+15° C a +29° C (59° F a +84,2° F)

Umidade relativa

30 a 90%, sem condensação

Pressão de ar

700 hPa a 1060 hPa

Operações em temperaturas abaixo de -20 °C (-4 °F) ou acima de +60 °C (140 °F) podem causar dano permanente no dispositivo.

Armazenamento e manipulação
Temperatura

-20° C a +60° C (-4° F a +140° F)

Umidade relativa

<90%, sem condensação

Pressão de ar

500 hPa a 1060 hPa

Desempenho essencial
ICS Impulse USB não tem desempenho essencial.

Normas
Segurança

Em conformidade com a UL 60601-1, 1.ed., IEC 60601-1, 2.ed.: + A1 + A2,
3.ed. + A1, CAN/CSA-22.2 No. 60601-1 (2008), IEC 62471, 1.ed., IEC 60825-1,
2.ed.

EMC

IEC 60601-1-2:2007 e EN 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-2:2014 e EN 60601-1-2:2015

Controle remoto de apresentação
Recomendado
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Logitech Wireless Presenter R400, Kensington Wireless Expert Presenter ou
Targus Laser Presentation Remote
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20.1

Acessórios
Acessórios
Manuais/Vídeos

20.2

Guia rápido de Solução de Visão Negada - Inglês

7-50-11301-xx

Guia Rápido de Vídeo Frenzel Monocular - Inglês

7-50-11302-xx

Guia Rápido de vHIT – Inglês

7-50-11300-xx

Guia Rápido de Oculomotor - Inglês

7-50-11304-xx

Guia Rápido Posicional - Inglês

7-50-11303-xx

DVD de Vídeo de Treinamento de Vídeo Frenzel Monocular

8-49-82700

DVD de vídeo de treinamento de Oculomotor
DVD de vídeo de treinamento de vHIT

8-49-82703
8-49-82701

DVD de vídeo de treinamento Posicional

8-49-82702

Software

OTOsuite Vestibular

8-49-92400

Máscara

Almofada do rosto 1, 120/pkg

8-62-50200

Almofada do rosto 2, 100/pkg

8-62-62300

Conjunto da tira

8-35-34200

Pano de limpeza óptica
***Qtde mín. 3***

7590527

Ponto de fixação
(2 folhas/pkg)

1-26-44000

Solução de visão negada (200 ajustes/pkg)

8-62-50700

Clipe com controle remoto

8-36-00600

Vídeo da sala sincronizado

Câmera USB Microsoft Life Cam

2-25-08805

Cabos

Presilha do cabo

8-35-36900

Caixa/Suporte

Caixa de transporte

8-35-36700

Suporte de parede

8-62-45600

Notas sobre EMC (compatibilidade eletromagnética)
•

ICS Impulse USB faz parte de um sistema médico elétrico, estando assim sujeito a precauções especiais de segurança.
Por este motivo, as instruções de instalação e de funcionamento fornecidas neste documento devem ser seguidas atentamente.

•

Os dispositivos de comunicação de alta-frequência portáteis e móveis, tais como telefone celular, podem interferir
com o funcionamento do ICS Impulse USB.
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IEC 60601-1-2:2014 e EN 60601-1-2:2015
Orientação e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas para todos os equipamentos e sistemas
ICS Impulse USB é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do ICS Impulse USB deverá assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Emissões RF

Grupo 1

ICS Impulse USB utilize energia de RF apenas no seu funcionamento interno. Assim, as emissões

CISPR 11

RF são muito baixas e não é provável que causem quaisquer interferências em equipamento eletrônico nas imediações.

Emissões RF

Classe A

CISPR 11

ICS Impulse USB é apropriado para uso em todo estabelecimento que não seja doméstico e nos
conectados diretamente à rede pública de alimentação de baixa tensão que alimenta edificações
usadas para fins domésticos.

Emissões de harmônicas IEC

Não aplicável

61000-3-2
Flutuações de tensão/

Nota: As caraterísticas de EMISSÕES deste equipamento o tornam adequado para o uso em áreas
industriais e hospitais (CISPR 11 classe A). Se ele for utilizado em ambiente residencial (onde a

Não aplicável

CISPR 11 classe B é normalmente requerida) este equipamento pode não oferecer proteção ade-

emissões com tremulação IEC

quada para serviços de comunicação de rádio frequência. O usuário pode necessitar de medidas

61000-3-3

de mitigação tais como reposicionar ou reorientar o equipamento.

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética para todos os equipamentos e sistemas
ICS Impulse USB é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do ICS Impulse USB deverá assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

IEC 60601
Descarga eletrostática (ESD)

Contato +/- 8 kV

Contato +/- 8 kV

O chão deve ser de madeira, concreto ou azulejo cerâ-

IEC 61000-4-2

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

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

mico. Se o piso for coberto com material sintético, a

+/- 8 kV, +/- 15 kV ar

+/- 8 kV, +/- 15 kV ar

umidade relativa deve ser, pelo menos, 30%. Advertência: ICS Impulse USB deve ser utilizado dentro da
faixa de operação especificada, para cumprir com os
níveis de descarga eletrostática (ESD) indireta (ar).

Transiente elétrico rápi-

+/- 2 kV para linhas de ali-

Sem portas relevantes

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

do/explosão IEC 61000-4-4

mentação de energia

+/- 1 kV para linhas de entra-

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

+/- 1 kV para linhas de entra-

da/saída

da/saída
Sobretensão IEC 61000-4-5

+/- 1 kV linha(s) para linha(s)
+/- 2 kV linha(s) para terra

Sem portas relevantes

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser
igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

+/- 2 kV DC de entrada de linha(s)
para terra
+/- 1 kV DC de entrada de linha(s)
para linha(s)
+/- 2 kV I/O linha(s) para terra
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Quedas de tensão, curtas

0 % U T; 0,5 ciclo

interrupções e variações de

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

Sem portas relevantes

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser
igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

tensão nas linhas de entrada

e 315°

Se o usuário do ICS Impulse USB requer operação con-

de alimentação de energia IEC 0 % U T; 1 ciclo

tínua durante interrupções de energia da rede elétrica é

61000-4-11

e

recomendável que o ICS Impulse USB seja alimentado

70 % U T; 25/30 ciclos

por bateria ou fonte de alimentação ininterrupta.

Estágio único: a 0°
Interrupções de tensão nas

0 % U T; 250/300 ciclos

0 % U T; 250/300 ciclos

30 A/m

Nenhuma entrada relevante que

Os campos magnéticos da frequência de potência

possa ser afetada

devem ter níveis característicos de um local normal num

linhas de entrada da fonte de
energia IEC 61000-4-11
Campo magnético da frequência de alimentação
(50/60 Hz)

ambiente comercial ou hospitalar normal.

IEC 61000-4-8

Se forem observados efeitos negativos na medição,
mude o local do ICS Impulse USB

U T é a tensão de rede CA anterior à aplicação do nível de teste.

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética - para equipamentos e sistemas em ambientes de tratamento de saúde
ICS Impulse USB é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do ICS Impulse USB deverá assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de emissões

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

IEC 60601
RF conduzido

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz a 80 MHz

150 kHz a 80 MHz

6 V rms

6 V rms

Faixas ISM

Faixas ISM

RF irradiada

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz a 2,7 GHz

80 MHz a 2,7 GHz

Campos de proximidade de

27 V/m

27 V/m

A distância de separação entre peças eletrônicas de ICS

comunicação sem fio RF

386 MHz

386 MHz

Impulse USB e equipamentos de comunicação sem fio

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

malmente requerida) este equipamento pode não

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

oferecer proteção adequada para serviços de comu-

28 V/m

28 V/m

nicação de rádio frequência. O usuário pode necessitar

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

de medidas de mitigação tais como reposicionar ou reo-

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

RF deve ser maior do que 30 cm (11,8 polegadas).
Nota: As caraterísticas de EMISSÕES deste equipamento
o tornam adequado para o uso em áreas industriais e
hospitais (CISPR 11 classe A). Se ele for utilizado em ambiente residencial (onde a CISPR 11 classe B é nor-

rientar o equipamento.
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IEC 60601-1-2:2007 e EN 60601-1-2:2007
Orientação e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas para todos os equipamentos e sistemas
ICS Impulse USB é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do ICS Impulse USB deverá assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Emissões RF

Grupo 1

ICS Impulse USB utilize energia de RF apenas no seu funcionamento interno. Assim, as emissões

CISPR 11

RF são muito baixas e não é provável que causem quaisquer interferências em equipamento eletrônico nas imediações.

Emissões RF

Classe A

CISPR 11

ICS Impulse USB é apropriado para uso em todo estabelecimento que não seja doméstico e nos
conectados diretamente à rede pública de alimentação de baixa tensão que alimenta edificações
usadas para fins domésticos.

Emissões de harmônicas IEC

Não aplicável

61000-3-2
Flutuações de tensão/

Não aplicável

emissões com tremulação IEC
61000-3-3

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética para todos os equipamentos e sistemas
ICS Impulse USB é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do ICS Impulse USB deverá assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

O chão deve ser de madeira, concreto ou azulejo cerâ-

IEC 60601
Descarga eletrostática (ESD)

+/- 6 kV contato

+/- 6 kV contato

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV ar

+/- 8 kV ar

mico. Se o piso for coberto com material sintético, a
Exceto conector USB e módulo de umidade relativa deve ser, pelo menos, 30%.
lente
Conector USB e módulo de lente:
+/- 2 kV ar

Transiente elétrico rápi-

+/- 2 kV para linhas de ali-

+/- 2 kV para linhas de ali-

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

do/explosão IEC 61000-4-4

mentação de energia

mentação de energia

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

+/- 1 kV para linhas de entra-

+/- 1 kV para linhas de entra-

da/saída

da/saída

+/- 1 kV linha(s) para linha(s)

+/- 1 kV linha(s) para linha(s)

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

+/- 2 kV linha(s) para terra

+/- 2 kV linha(s) para terra

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

Sobretensão IEC 61000-4-5
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Quedas de tensão, curtas

<5% U T (>95% de queda em U T)

<5% U T (>95% de queda em U T)

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

interrupções e variações de

para 0,5 ciclo

para 0,5 ciclo

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

tensão nas linhas de entrada

40% UT (60% de queda em U T)

40% UT (60% de queda em U T)

Se o usuário do ICS Impulse USB requer operação con-

de alimentação de energia IEC para 5 ciclos

para 5 ciclos

tínua durante interrupções de energia da rede elétrica é

61000-4-11

70% U T (30% de queda em U T)

70% U T (30% de queda em U T)

recomendável que o ICS Impulse USB seja alimentado

para 25 ciclos

para 25 ciclos

por bateria ou fonte de alimentação ininterrupta.

<5% U T (>95% de queda em U T)

<5% U T (>95% de queda em U T)

para 5 s

para 5 s

3 A/m

3 A/m

Campo magnético da fre-

Os campos magnéticos da frequência de potência

quência de alimentação

devem ter níveis característicos de um local normal num

(50/60 Hz)

ambiente comercial ou hospitalar normal.

IEC 61000-4-8
U T é a tensão de rede CA anterior à aplicação do nível de teste.

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética -- para equipamentos e sistemas NÃO relacionados com sistemas de suporte vital
ICS Impulse USB é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do ICS Impulse USB deverá assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de emissões

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

IEC 60601
RF conduzido

3 V rms

3 V rms

Os equipamentos de comunicações de RF portáteis e

IEC 61000-4-6

150 kHz a 80 MHz

150 kHz a 80 MHz

móveis não deverão se utilizados mais perto de qualquer
parte do ICS Impulse USB, incluindo cabos, do que a distância calculada pela equação aplicável à frequência do
transmissor.
Distância de separação recomendada:
d = 1,2
d = 1,2

para 80 MHz a 800 MHz

d = 2,3

para 80 MHz a 2,5 GHz,

onde P é a potência nominal de saída máxima do transRF irradiada

3 V/m

3 V/m

missor em watts (W), de acordo com o fabricante do

IEC 61000-4-3

80 MHz a 2,5 GHz

80 MHz a 2,5 GHz

transmissor, e d é a distância de separação recomendada
em metros (m).
As forças de campo dos transmissores de RF fixos, de
acordo com o determinado por um inquérito eletromagnético local, a deverão ser inferiores ao nível de
conformidade de cada faixa de frequências. b
Pode ocorrer interferência na proximidade do equipamento marcado com este símbolo:

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequências mais elevada.
Nota 2: Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
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a. As forças dos campos de transmissores fixos, como estações de base para rádio-telefones (celulares/sem fios) ou rádios móveis terrestres, rádios amadores,
emissões de rádio AM e FM e emissões de TV, não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores RF fixos, deve ser considerado um exame eletromagnético do local. Se a força de campo medida no local onde o ICS Impulse USB é utilizado exceder o nível de conformidade de RF aplicável referido acima, deverá ser verificada a operação normal do ICS Impulse USB. Se forem observados desempenhos
anormais, podem ser necessárias medidas adicionais, tais como a reorientação ou a recolocação do ICS Impulse USB.
b. Acima da faixa de frequências de 150 kHz a 80 MHz, as forças dos campos devem ser inferiores a 3 V/m.

As distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis e o ICS Impulse USB.
O ICS Impulse USB é destinado a ser utilizado em um ambiente eletromagnético em que as perturbações de RF irradiada são controladas. O cliente ou o usuário
do ICS Impulse USB pode ajudar a prevenir a interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicações de RF portáteis e móveis (transmissores) e o ICS Impulse USB segundo o recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicações.
Potência nominal de saída máxima do Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor
transmissor

m

W
150 kHz a 80 MHz

80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 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
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Para transmissores com potência nominal máxima de saída que não estejam listados acima, a distância de separação d recomendada em metros (m) pode ser
estimada utilizando a equação aplicável para a frequência do transmissor, em que P é a potência nominal máxima de saída do transmissor em watts (W) de
acordo com o fabricante do transmissor.

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequências mais elevada.
Nota 2: Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e
pessoas.

236

Otometrics - ICS Impulse USB

21 Definição dos símbolos

21

Definição dos símbolos
ICS Impulse
Sistema
ATENÇÃO: Radiação de laser. Não olhe fixamente para o feixe. Produto de laser
classe 2.
Consulte os avisos e precauções no manual do usuário.

Siga as instruções de uso.

Em conformidade com os requisitos Tipo B da EN60601-1.

MÉDICO - Equipamento Médico Geral em relação a riscos de choque elétrico,
incêndio e mecânicos somente de acordo com a UL 60601-1, primeira edição,
2003 CAN/CSA-22.2 No. 601.1-M90.
Equipamento elétrico abrangido pela Diretiva 2002/96/EC sobre descarte de
equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE).
Todos os produtos elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores deverão ser
separados no final da sua vida útil. Este requisito aplica-se na União Europeia.
Não elimine estes produtos como resíduos domésticos não separados.
Pode devolver o seu dispositivo e acessórios à Otometrics, ou a qualquer fornecedor de Otometrics. Pode também entrar em contato as autoridades locais
para obter conselhos sobre descarte.
Está em conformidade com a Diretiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC e
com a Diretiva RoHS (2011/65/EC)
Adequado apenas para corrente direta.
(Aplica-se à máscara.)
Em conformidade com os requisitos da Classe II da norma de segurança IEC
60601-1.
Somente Rx
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ATENÇÃO: Leis federais permitem a venda deste dispositivo apenas a médicos
licenciados ou por sua prescrição.
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21.1

Localizações dos rótulos

A.

B.

C.

D.

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
IEC 60825-1:2014

WAVELENGTH
660 nm
OUTPUT POWER
0.9 mW

E.

238

Otometrics - ICS Impulse USB

22 Fabricante

22

Fabricante
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dinamarca
( +45 45 75 55 55
www.natus.com

22.1

Responsabilidade do Fabricante
O fabricante é considerado responsável pelos efeitos na segurança, na confiabilidade e no desempenho do equipamento
somente se:
•

Todas as operações de montagem, extensões ou regulações, modificações ou reparos, forem efetuadas pelo fabricante
do equipamento ou por pessoal autorizado pelo fabricante.

•

A instalação elétrica à qual o equipamento está ligado atende aos requisitos de EN/IEC.

•

O equipamento deve ser usado de acordo com as instruções de uso.

O fabricante reserva-se o direito de negar qualquer responsabilidade pela segurança de funcionamento, confiabilidade e
desempenho do equipamento mantido ou reparado por outras partes.
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App. 1

Algoritmo de calibração

Durante a calibração, o sistema completa as etapas descritas a seguir:
1. Aciona o laser esquerdo.
2. Recolhe dados a cada 500 ms. Continua até serem encontrados 3 valores em sequência com 2 pixels de cada. (Média
de 3 valores referidos como N1).
3. Aciona o laser direito.
4. Recolhe dados a cada 500 ms. Continua até serem encontrados 3 valores em sequência com 2 pixels de cada. (Média
de 3 valores referidos como R1).
5. Repete as etapas 1-4 para obter N2 e R2
6. Compara N1 e N2. Se esses valores diferirem em mais de 2 pixels, reinicie na etapa 1.
7. Compare R1 e R2. Se esses valores diferirem em mais de 2 pixels, reinicie na etapa 1.
8. Compare a distância entre N1 e R1. Se não estiver dentro de 15-27 pixels, reinicie na etapa 1.
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Coleta de impulso cefálico e algoritmos de análise

Coleta e algoritmos de análises
Ambos os algoritmos observam
•

as velocidades da cabeça e dos olhos para cada impulso cefálico.

•

todas as 250 amostras para determinar se um impulso cefálico deve ser rejeitado pela comparação dos dados com os
dados de um determinado impulso cefálico (como definido por milhares de impulsos cefálicos coletados durante a pesquisa feita por nossos colaboradores na Austrália).

•

O impulso cefálico é rejeitado se os dados da cabeça ou dos olhos estiverem fora destas condições:
–

Movimento da cabeça: O rastreio do movimento da cabeça deve ter uma forma semelhante à curva de treinamento.

–

Movimento dos olhos: O movimento dos olhos deve estar dentro de um limite particular que seja comparável a
como os olhos devem mover durante um impulso cefálico apropriado.

Somente análise de algoritmo
•

Quando o impulso cefálico tiver sido aceito, antes de exibir os dados nas janelas Análises 2D/3D, as amostras são eliminadas no início o no final da cabeça para reduzir a contagem a 175 amostras.

•

Analisa os dados cefálicos para detectar a velocidade de pico do impulso cefálico. (A velocidade de pico é utilizada no
cálculo de ganho).

Em raras ocasiões o algoritmo de análise rejeita um impulso cefálico que é aceito pelo algoritmo de coleta. Por exemplo,
–

se a velocidade dos olhos não mudar dentro de 10 amostras, o algoritmo assume que a pupila está na borda da
caixa ROI e que a pupila não pode ser rastreada.

–

se o ganho for maior que +/- 2 SD da média.

As rejeições pelo algoritmo da análise podem ser evitadas pelos ajustes apropriados do teste e pela realização de um
impulso cefálico adequado.
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App. 3

Entendendo arquivos de dados brutos

Siga essas instruções para criar um arquivo que possui os dados organizados em forma tabular:
1. Na janela Exportar selecione Arquivos XML e dados brutos ASCII e exporte o paciente.
2. Altere a extensão do arquivo txt de .txt para .csv para converter o arquivo exportado para arquivo *.csv (arquivo de
valores separados por vírgula).
3. Abra o arquivo e apague a primeira linha de informações do cabeçalho.
O formato do arquivo é específico para o tipo de teste:

Testes de posição dos olhos (Gaze, Desvio de inclinação, Posicional: Dinâmico e Reposicionamento)
Coluna A - Hora
Coluna B – Posição do olho horizontal direita (graus que a pupila moveu do centro)
Coluna C – Posição do olho vertical direita (graus que a pupila moveu do centro)
Coluna D – Posição da cabeça W (dados quaternos)
Coluna E – Posição da cabeça X (dados quaternos)
Coluna F - Posição da cabeça Y (dados quaternos)
Coluna G - Posição da cabeça Z (dados quaternos)
Coluna H – Posição absoluta do olho X (centro da pupila em pixel)
Coluna I – Posição absoluta do olho Y (centro da pupila em pixel)

Testes VOR (VVOR & VORS)
Coluna A - Hora
Coluna B – VOR cabeça (velocidade em graus/segundo – para o teste horizontal é o movimento lateral da cabeça e
para o teste vertical é o movimento vertical da cabeça)
Coluna C – VOR olhos (velocidade em graus/segundo – para o teste horizontal é o movimento horizontal do olho e
para o teste vertical é o movimento vertical do olho)
Coluna D – Posição da cabeça W (dados quaternos)
Coluna E – Posição da cabeça X (dados quaternos)
Coluna F - Posição da cabeça Y (dados quaternos)
Coluna G - Posição da cabeça Z (dados quaternos)
Coluna H – Posição absoluta do olho X (centro da pupila em pixel)
Coluna I – Posição absoluta do olho Y (centro da pupila em pixel)

Impulso cefálico (Lateral/LARP/RALP)
Coluna A - Hora
Coluna B - Cabeça: Dados do giroscópio RALP (graus por segundo)
Coluna C - Cabeça: Dados do giroscópio LARP (graus por segundo)
Coluna D - Cabeça: Dados do giroscópio lateral (graus por segundo)
Coluna E - Olho: velocidade horizontal (graus por segundo)
Coluna F - Olho: velocidade vertical (graus por segundo)
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Usando dados brutos para calcular a latência

Siga essas instruções para criar um arquivo que possui os dados organizados em forma tabular:
1. Na janela Exportar selecione Arquivos XML e dados brutos ASCII e exporte o paciente.
2. Altere a extensão do arquivo txt de .txt para .csv para converter o arquivo exportado para arquivo *.csv (arquivo de
valores separados por vírgula).
3. Abra o arquivo e apague a primeira linha de informações do cabeçalho.
O arquivo resultante possui estas 6 colunas.
Coluna A - Hora
Coluna B - Cabeça: Dados do giroscópio RALP (graus por segundo)
Coluna C - Cabeça: Dados do giroscópio LARP (graus por segundo)
Coluna D - Cabeça: Dados do giroscópio lateral (graus por segundo)
Coluna E - Olho: velocidade horizontal (graus por segundo)
Coluna F - Olho: velocidade vertical (graus por segundo)

4. Inserir uma nova coluna (neste exemplo, a nova coluna é a B).
5. Na primeira linha da nova coluna introduza zero 0
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6. Na segunda linha da nova coluna introduza esta fórmula
=(A2-A1)/10000+B1

7. Selecione a célula B2, copie a fórmula e cole-a nas células B restantes. Agora a coluna B representa o tempo em milissegundos
Para calcular a latência, crie um gráfico de dispersão de tempo (coluna B) no eixo x e
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•

para um impulso cefálico lateral os dados do giroscópio lateral ou a velocidade horizontal dos olhos no eixo y.

•

para um impulso cefálico RALP os dados do giroscópio RALP ou a velocidade vertical dos olhos no eixo y.

•

para um impulso cefálico LARP os dados do giroscópio RALP ou a velocidade vertical dos olhos no eixo y.
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Dados de posição de aproximação

Os dados de posição da cabeça e dos olhos podem ser aproximados usando os dados brutos do impulso cefálico para calcular a área sob a curva.

Nota • Para impulsos cefálicos laterais, use dados de velocidade horizontal. Para impulsos cefálicos LARP/RALP, use
dados de velocidade vertical.
Para obter informações sobre os cálculos usados para o resultado mostrado aqui, entre em contato com o gerente de
produtos por este e-mail: wcrumley@gnotometrics.com.
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Dados de posição de aproximação
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Definir as opções de energia
Importante • O computador deve estar sempre conectado ao coletar dados de impulso cefálico. Não use a bateria
para energizar o computador.

O ajuste das opções de energia para um desempenho ideal diminui a possibilidade de a taxa de quadros cair abaixo de 219
quadros/segundo. (Impulsos cefálicos serão rejeitados se a taxa de quadros cair abaixo de 219 quadros/segundo.)
Para ajustar os sistemas Windows 7 e Windows 8
1. Abra Painel de Controle.

Windows 7

Windows 8

A. Pressione o Windows key.

A. Pressione o Windows key + X.

B. Inicie digitando painel de controle até a opção Control Panel aparecer.

B. Selecione Control Panel na lista de opções e pressione Enter.

C. Com Control Panel selecionado, pressione Enter.

Nota • O Windows key está localizado ao lado do Alt key. Ela pode ser identificada pela logo do Windows na
tecla. Caso essa tecla estiver ausente no teclado, pressionar Ctrl+Esc executa a mesma função.

2. Clique em Hardware e som.
3. Clique em Opções de energia.
4. Selecione a opção de alto desempenho.

Nota • Poderá ser necessário clicar em Ocultar planos adicionais para ver a seleção Alto desempenho.

5. Clique em Alterar planos de ajustes.
6. Escolha Nunca para todas as opções (opções Bateria ligada e opções Conectado).
7. Clique em Salvar alterações.
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Algoritmo SPV

O propósito deste procedimento de análise é fornecer uma gravação quantificada da força do nistagmo. Ao invés de detectar as fases rápidas do nistagmo, o que é comum na maioria dos algoritmos de análise SPV, este algoritmo se baseia em
desenvolver um perfil estatístico do nistagmo e excluir quaisquer pontos que não tenham a probabilidade de ser fases lentas. Este algoritmo é patenteado.
A determinação do pico é diretamente afetada pelo ajuste (N) na Pontos SPV médios no cálculo de pico na janela Opções.
(Consulte as páginas ► 188 (Oculomotor) e ► 193 (Posicional) e ► 195 (Calórico).)
Quando o software identifica o pico, é estabelecida uma janela de 10 segundos em torno do ponto. Dentro desta janela, é
feita uma média dos pontos N superiores para determinar o pico. O sentido é baseado em analisar se há mais velocidades
de fase lenta positivas ou negativas. O usuário pode selecionar o pico manualmente se a detecção de pico automática não
for aceitável.
O Algoritmo SPV OTOsuite Vestibular determina se um pico está presente pela comparação do número de pontos positivos com o número de pontos negativos. Pontos de 0 grau não são incluídos na comparação. Se a taxa de pontos positivos
para negativos estiver entre 40 e 60 por cento, o software não irá determinar um pico. O médico deve observar manualmente o rastreio e marcar o pico se achar que há algum presente.
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App. 8

Códigos de rejeição de sacádicos

Para teste 3-Sacádico a Laser, os seguintes códigos de rejeição são aplicados:
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Rejeição

Explicação

1 - Apagado manualmente

O sacádico foi apagado manualmente pelo testador.

7 - O ponto de início não pode ser encontrado

O ponto em que o paciente começa a seguir o alvo não
pode ser encontrado porque a velocidade do olho do paciente foi muito lenta.

8 - O ponto de início é uma latência negativa

Se o ponto em que o paciente iniciar a seguir o alvo estiver localizado entre ½ segundo antes de iniciar o sacádico
atual e o início do sacádico atual, isso é uma latência negativa. Uma latência negativa é uma indicação de que o paciente estava procurando para onde o alvo estava indo.

9 - Latência muito longa

A latência máxima é 600 ms. Se o valor de latência for
maior do que o máximo, o paciento levou muito tempo
para seguir o estímulo.

10 - Latência muito curta

Se o valor de latência for menos que 100 ms, a latência
está muito curta. É mais provável que seja porque o paciente estava antecipando o alvo.

11 - Movimento do olho atrasado

O movimento do olho não pode ser encontrado porque o
movimento do olho está muito atrasado e o movimento
do olho não está seguindo o alvo.

12 - Posição final do movimento do olho não seguindo o
alvo

A posição final do movimento do olho não pode ser encontrado porque o movimento do olho não está seguindo o
alvo.

13 - A amplitude do paciente está no sentido errado do
estímulo

Os sentidos do paciente e a amplitude do paciente são
comparadas. Se não estiverem no mesmo sentido, o sacádico é rejeitado.

15 - A posição inicial do olho não está correta

O olho do paciente não está no alvo quando o alvo move.
O paciente está antecipando o não cooperando.

16 - Quadros caídos demais

O computador está derrubando quadros, portanto, parâmetros de sacádico precisos não podem ser determinados.
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Vinculando OTOsuite VestibularPosicional

Baixe o aplicativo aVOR gratuitamente
1. Abra a loja de aplicativos
2. Localize aVOR
3. Baixe aVOR em seu IPad ou IPhone (é necessário possuir a versão 2.0)

Exporte dados do OTOsuite Vestibular para o aVOR
1. Selecione Lista de pacientes e clique na guia Exportar
2. Destaque o paciente a ser exportado
3. Selecione Dados aVOR
4. Clique em Exportar (o arquivo de dados estará localizado em c:\programdata\otometrics\OTOsuite\exports) ou clique
em Exportar (selecione o local do arquivo de dados e faça uma nota disso)

Transferência de dados do OTOsuite Vestibular para o aVOR
1. Conecte seu IPad ou IPhone ao computador ICS Impulse (ou dispositivo para onde os dados de ICS Impulse foram exportados) por meio de um cabo USB
2. Abra o ITunes no computador
3. Selecione seu dispositivo de IPad
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4. Clique nos aplicativos
5. Clique em aVOR no compartilhamento de arquivo (role para baixo)

6. Em aVOR clique em Adicionar Arquivo
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7. Navegue até onde os dados exportados estão armazenados
8. Destaque o arquivo de dados, por exemplo,

9. Clique em Aberto ou arraste e solte os arquivos nos Documentos aVOR
10. Clique em Sincronizar (a sincronização de dados é exibida na parte superior da janela)

Comparação do Movimento do olho posicional dinâmico com o Movimento do olho predito aVOR
1. Abra o aplicativo aVOR
2. Abra e configure os aVORAjustes para fazer seu diagnóstico potencial (por exemplo, Partícula posterior esquerda)
3. Toque o ícone com a seta circular durante 2 segundos

4. Destaque os dados do paciente que deseja visualizar e, em seguida, toque a seta para trás (superior esquerda)
5. O olho esquerdo mostra o movimento do olho predito de um aVOR e o olho direito mostra o movimento do olho do
arquivo de dados. O olho com bordas vermelhas indica o movimento do olho exibido na cabeça. Para selecionar o
movimento do olho na cabeça toque o olho de inserção desejado.
6. O movimento da cabeça também é visto no arquivo de dados e ficará em circuito contínuo.

Otometrics - ICS Impulse USB

253

App. 9

Vinculando OTOsuite VestibularPosicional

7. Não toque o IPad. Isso irá mover a cabeça com base no giroscópio do IPad e irá afetar o movimento da cabeça do
arquivo de dados.

Apagando arquivos de dados dos Documentos aVOR
1. No computador no ITunes, selecione seu dispositivo IPad
2. Clique nos aplicativos
3. Clique em aVOR no compartilhamento de arquivo
4. Nos Documentos aVOR, destaque o arquivo e clique em Apagar no teclado
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Test Type (Tipo de teste)

Termo em Exportar XML

Multiplicador

Calibração para todos os testes

<AvgLeftCalibration>

10000

<AvgRightCalibration>

10000

Olhar, Spontaneous (Espontâneo) e
Outros Teste

Ponto individual para testeOlhar ou
Spontaneous (Espontâneo)

Desvio de inclinação Teste

Sacádico individual para
Sacádicos.Teste
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<VW_GazeTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<MinSPVHR>

0.1

<MaxSPVHR>

0.1

<AvgSPVHR>

0.1

<MinSPVVR>

0.1

<MaxSPVVR>

0.1

<AvgSPVVR>

0.1

<MinSPVTR>

0.1

<MaxSPVTR>

0.1

<AvgSPVTR>

0.1

<Amplitude> - como mostrado no gráfico de gaze

0.1

<SPV> - como mostrado no gráfico de gaze

0.1

</VW_GazeBeat> -haverá muitos destes em um teste
único
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_SkewDevTest>
<AvgHRSkew>

0.01

<AvgVRSkew>

0.01

<Saccade> -haverá muitos desses em um teste único
<StimAmplitudeDeg>

0.1

<AmplitudeDeg>

0.1
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Test Type (Tipo de teste)

Termo em Exportar XML

Impulso cefálico Teste

<VW_HITest>

Individual Impulso cefálico
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Multiplicador

<LeftAvgGain>

0.01

<RightAvgGain>

0.01

<LeftStdDeviation>

0.01

<RightStdDeviation>

0.01

<LeftAvgVelocity>

0.01

<RightAvgVelocity>

0.01

<CovertSaccadeLatencySDLeft>

0.01

<CovertSaccadeLatencyCoVLeft>

0.01

<CovertSaccadeAmplitudeSDLeft>

0.01

<CovertSaccadeAmplitudeCoVLeft>

0.01

<CovertSaccadeLatencySDRight>

0.01

<CovertSaccadeLatencyCoVRight>

0.01

<CovertSaccadeAmplitudeSDRight>

0.01

<CovertSaccadeAmplitudeCoVRight>

0.01

<OvertSaccadeLatencySDLeft>

0.01

<OvertSaccadeLatencyCoVLeft>

0.01

<OvertSaccadeAmplitudeSDLeft>

0.01

<OvertSaccadeAmplitudeCoVLeft>

0.01

<OvertSaccadeLatencySDRight>

0.01

<OvertSaccadeLatencyCoVRight>

0.01

<OvertSaccadeAmplitudeSDRight>

0.01

<OvertSaccadeAmplitudeCoVRight>

0.01

<HIImpulse> - haverá muitos desses em um teste único
<Gain>

0.0001

<PeakVelocity>

0.0001
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App. 10

Test Type (Tipo de teste)

Termo em Exportar XML

DinâmicoPosicional Teste

<VW_DynamicTest>

Ponto individual paraDinâmicoPosicional testes

Reposicionamento Teste

Ponto individual para Reposicionamento testes

CalóricoTeste(ver Olhar seção
deSpontaneous (Espontâneo) Teste)

Calórico Pods

Multiplicadores dos arquivos XML

<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<VW_DynamicBeat> - haverá muitos desses em um teste
único
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_RepositioningTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<VW_RepositioningBeat> - haverá muitos desses em um
teste único
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_CaloricTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<ActualTemp> somente para AirCal

0.1

<SetTemp>

0.1

<Flowrate> somente para AirCal

0.001

<PODS>
<SpontaneousNystagmus>

Batida individual paraCalórico testes

Otometrics - ICS Impulse USB

Multiplicador

0.1

<VW_CaloricBeat> - haverá muitos desses em um teste
único
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001
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App. 11

Vídeo tamanho

App. 11 Vídeo tamanho
É possível gravar somente um vídeo do olho ou um vídeo do olho com um vídeo da sala. Se escolher combinar vídeo de
olho e da sala, este exemplo mostra o tamanho do arquivo resultante para uma gravação de 2 minutos.
Vídeo do olho (60 fps, escala de cinza)

Vídeo do olho

Imagem completa (376 x

Tamanho do

Tamanho do

Tamanho do

Tamanho do arquivo de

Time to Export Combined Video (Tempo

vídeo do olho

vídeo da sala

arquivo de áudio

áudio combinado (MB)

para exportar vídeo combinado) (minutos)

(MB)

(MB)

(MB)

65.4

21.5

5.49

181

2-5

17.5

19.9

5.53

122

2-5

12.6

20.4

5.52

135

2-5

240)

Imagem do
olho (160 x
120)

Imagem da
pupila (100 x
100)

Em Opções de teste o ajuste predefinido de Compactação do vídeo do olho é Desligado. Esse exemplo mostra a diferença de tamanho do arquivo entre uma gravação de 1 minuto compactada e não compactada do vídeo do olho Torsional
em 60 fps.

Torsional Vídeo do olho (60 fps)
Vídeo do olho

Tamanho do
vídeo do olho
compactado
(MB)

Tamanho do
vídeo do olho não
compactado (MB)

Tempo de gravação (minutos)

Imagem completa

28

431

1

(320 x 240)
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Índice alfabético

Índice alfabético
Apagar
Teste 20
A

Vídeo 20

Acessórios 231

Vídeo - apenas gravar 21

Adobe Reader 219

Apresentação remota 16
Controles de teste descritos 16

Ajustes da estação de trabalho 204
E-mail 204
Idioma 205
Ajustes do sistema

Modelos compatíveis 212
Áreas da tela
Redimensionamento 16

Administrador 202

Arquivar 207

Banco de dados 206

Assimetria 90
Bitérmico calórico 157

Firmware da máscara 210
GDT 209
Registros de erro 211

Impulso cefálico 103
Assimetria de ganho
Bitérmico calórico 157

Sobre 210
Ajustes do Sistema
Ajustes da estação de
trabalho 204
Algoritmo
Análise 241

Impulso cefálico 90, 103
aVor 251
B
Bancos de dados
Ajustes autom. de backup 206

Calibração 240
Códigos de rejeição de
sacádicos 250
Coleta 241
SPV 249, 258
Almofada do rosto
Substituição 31
Ambiente de teste
Impulso cefálico 71
Oculomotor 40
Posicional 115
Análise
Dados calóricos 150
Dados de Desvio de
Inclinação 62
Dados de impulso cefálico
Ganho 89
Teste único 88
Dados de olhar 50
Dados de reposicionamento 134
Dados posicionais dinâmicos 126
Dados sacádicos 67
Dados VOR 58

Arquivo 206
Backup automático 208
Bancos de Dados 176, 206
C
Calibração
Algoritmo 240
Calórico 142
Impulso cefálico 75
Oculomotor 43
Posicional 118
Calórico
Calibração 142
Opções 195
Otimiza coleta 147
Tela do olho no segundo
monitor 147
Códigos de rejeição de sacádicos
Algoritmo 250
Configuração 212
Configuração do usuário 202
Cópia de segurança 208

Análise de Pods 157
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Índice alfabético

Oculomotor 40
D
Dados brutos 242

Posicional 115
Detecção de pupila

Calcular a latência 243
Descrições de arquivo 242
Posição do olho 245
Dados calóricos

Calórico 140
Dix-Hallpike 123
E

Análise 150

E-mail 204

Análise Pods e borboleta 155

Especificações de software 229
Exportar

Coleta 148
Informações 152

ASCII 178

Dados de demonstração 218
Dados de desvio de inclinação
Informações 63
Dados de Desvio de inclinação
Análise 62
Coleta 60
Dados de Gaze
Coleta 48
Dados de olhar fixo

PDF 178
XML 178
F
Feedback da posição cefálica
Não usado
Testes de VOR 189
Feedback da posição da cabeça
Não utilizado
Teste de desvio de
inclinação 189
Predefinido em

Análise 50
Dados de posição
Aproximadamente 245
Dados de reposicionamento
Análise 134
Coleta 132

Testes de SPV 47, 122
Feedback de posição da cabeça 190
Predefinido acionado
Testes de impulso
cefálico 190

Informações 136
Dados de sacádicos
Informações 69
Dados normativos 90, 191
Dados normativos baseados na
idade 91
Dados posicionais dinâmicos
Análise 126
Coleta 124
Informações 128
Dados sacádicos
Análise 67
Coleta 65
Dados VOR
Análise 58
Coleta 56
Informações 59
Detecção da pupila
Impulso cefálico 71
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G
Ganho
Análise 89, 91
GDT 209
Gráfico Borboleta 155, 158
Gráfico do olhar 54
Gráficos
Opções de cores 187
Gravação de vídeo 160
Movimento do olho
Impulso cefálico 80
Oculomotor 40
Posicional 115
Teste de impulso cefálico 160
Velocidade da gravação do
olho 162
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Índice alfabético

Velocidade de gravação da
sala 163
Gravação do movimento do olho

Dados de Desvio de
Inclinação 63
Dados de gaze 52

Vídeo do impulso cefálico 80

Dados de impulso cefálico 93

Vídeo do oculomotor 40

Dados de reposicionamento 136

Vídeo posicional 115

Dados de sacádicos 69
Dados posicionais dinâmicos 128

H
Hallpike-Stenger 123

Dados VOR 59
Informações da Clínica/Hospital

Hex Plot (Plotagem HEX) 102
Hipofunção unilateral
bitérmica 157

Customização 218
Opções 199
Instalação 212-213

monotérmica 156
J
I

Janela Curvas de treinamento 85

Idioma 205
Importar 179

L

Impulso cefálico 71

Lista de pacientes 24

Algoritmo 241
Análise
Sacádicos de acompanhamento 104
Teste único 88
Calibração 75
Coleta de dados 85

Chartr 178
Exportar paciente 178
Importar paciente 179
Operações da lista 176
Lista de teste
Revisar paciente 29
Lista de testes

Dados de progressão 114
Dados normativos 90, 191
Gráficos de progressão 113
Gravação do vídeo de movimento
do olho 80

Análise de teste combinado 23
Testes únicos 19
Listas de relatórios
Importando listas de
amostras 218

Informações 93
Janela de Curvas de
treinamento 85

Locais de armazenamento 220

Mudar tela 94

M

Opções 190

Máscara 30

Otimiza a coleta 80
Plotagem HEX 102
Preparação do paciente 30
Rastreio em tempo real 84
Testes
Impulso cefálico e SHIMP 71
Verificação de calibração 77
Informações
Dados calóricos 152

Personalizando 169

Colocação 32
Encaixe
Adequado 33
Inadequado 33
Firmware 210
Limpeza
Espelho 30
Superfície 30
Preparação 30
Mesclar paciente 27
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Índice alfabético

Modo de treinamento 82
Modos de visualização

Gravação do vídeo de movimento
do olho 40
Opções 188

Alternância entre os modos 17

Otimiza a coleta 47
Tela do olho no segundo
monitor 47

Módulo de iniciação 15
Monitor externo
Ajustes 216
Exibição do oculomotor 47
Exibição posicional 122
Movimento do olho
Gravação do vídeo do impulso
cefálico 80
Gravação do vídeo
posicional 115
Gravar do vídeo do
oculomotor 40

verificação de calibração 45
Óculos
Conexão 216
Olhar 47
Opções
Calórico 195
Cores 187
Gerais 182

Multiplicadores 255

Impulso cefálico 190
Informações da
Clínica/Hospital 199

Multiplicadores de XML 255

Oculomotor 188

Monitor externo 47, 122, 147

Posicional 193
N

Relatório 200

Notas de Segurança 11

Opções de cores 187
Opções de energia 247

O

Operator (Operador) 190

observações
Adicionando 19
Observações

P
Paciente

Edição 22

Existente 25

Edição de ferramentas 22

Mesclar 27

Revisar opções de relatório 22,

Novo 24

170
Oculomotor
Análise
Desvio de inclinação 62
Gaze 50
VOR 58
Calibração 43
Descrição de teste de Desvio de
inclinação 60
Descrição de tipos de teste de
gaze 47
Descrição de tipos de teste de
VOR 56
Descrição dos tipos de testes sacádicos 64

Revisão 29
Painel de navegação
Descrição 14
Ponto de referência central 73
Posicional
Análise
Posicional dinâmico 126
Reposicionamento 134
Calibração 118
Descrição de tipos de teste de
reposicionamento 131
Descrição de tipos de teste posicional dinâmico 123
Gravação do vídeo de movimento
do olho 115
Opções 193
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Otimiza a coleta 122
Tela do olho no segundo
monitor 122

Opções 170, 200
Remota
Controles de teste descritos 16

verificação de calibração 120
Preparação do paciente 30
Preponderância de sentido

Modelos compatíveis 212
Renomeação de testes 20
Reprodução

Bitérmica 157

Dados calóricos 154
Dados de Desvio de
inclinação 63

Monotérmica 156
Protocolo automático 15

Dados de reposicionamento 138
R

Dados do impulso cefálico 110

Rastreamento da posição do olho 18

Dados do olhar 54

Durante coleta 49, 60, 66, 124,
133, 149
Exibição da análise 51, 55, 62, 67,
126, 135, 151, 156
Rastreio

Dados posicionais dinâmicos 130
Dados sacádicos 70
Dados VOR 59
Gravação de vídeo 164
Reprodução de vídeo

Reprodução

Dados calóricos 154
Dados de Desvio de
inclinação 63

Dados posicionais
dinâmicos 130
Rastreio em tempo real 84
Rastreios

Dados de Gaze 54
Dados de reposicionamento 138

Dados de Desvio de
inclinação 63
Reprodução

Dados do impulso cefálico 110
Dados posicionais dinâmicos 130
Dados sacádicos 70

Dados de
reposicionamento

138
Dados do olhar 54
Dados sacádicos 70
Dados VOR 59
Reanálise
Dados calóricos 153
Dados de impulso cefálico 94
Dados de reposicionamento 137
dados de sacádico 69
Dados do olhar 52
Dados posicionais dinâmicos 129
Redimensionamento de áreas da
tela 16
Registros de Erros 211
Relatório 166
Botões da barra de
ferramentas 175
Editar 166
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Dados VOR 59
Gravação de vídeo 164
Requisitos do computador 212
Requisitos mínimos do
computador 212
Resolução de Problemas 225
Responsabilidade de Segurança do fabricante 239
Revisar opções de relatório 170
Rolagem 123
Rótulos 238
S
Sacádicos de acompanhamento
Análise 104
Critérios 93
Sacádicos encobertos 101, 109
Sacádicos evidentes 99, 108
Segundo monitor
Tela do video Calórico 147
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Índice alfabético

Tela do video do Oculomotor 47

Gráfico

Tela do vídeo posicional 122
Segurança

Calórico 151
Gaze 51
Posicional dinâmico 127

Orientação e tabelas de declaração do fabricante 231
Side-Lying (Deitar de Lado) 123
Símbolos 237

Reposicionamento 135
Velocidade de pico 92
Verificação de calibração

Sobre 210
Software

Calórico 144
Impulso da Cabeça 77

Atualização 222
Desinstalando 222
Instalação 212

oculomotor 45
posicional 120
Vídeo da sala sincronizado

Procedimentos diversos 222
Reinstalação 223
Spontaneous (Espontâneo) 47

Instalação 216
Vídeo Frenzel monocular 160
Visão negada
Colocação da máscara 37

T

Conecte o copo direito 36

Tabelas de declaração 231

Conecte o módulo esquerdo 37

Tamanho do vídeo 258

Preparação 36

Tela do OTOsuite Vestibular 14

Remoção 39
Verificar a impermeabilidade à
luz 37

Tela Pods 155-156
Teste calórico 147
Teste de Desvio de inclinação 60

VORS 56

Teste de impulso cefálico LARP 73

VVOR 56

Otimiza a coleta 80
Teste de impulso cefálico RALP 73
Otimiza a coleta 80
Teste lateral 71

W
Webcam
Instalar 216

Otimiza a coleta 80
Teste SHIMP 71
Testes de olhar 47
Testes de reposicionamento 131
Testes posicionais dinâmicos 123
Testes sacádicos 64
Testes VOR 56
Tira
Substituição 31
U
Usuário Pretendido 9
Utilização Prevista 9
V
Velocidade de fase lenta (SPV)
Algoritmo 249, 258
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