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Úvod
Blahopřejeme! Stali jste se majitelem nového sofistikovaného systému ICS Impulse vyvinutého ve spolupráci s lékaři. Ianem
Curthoysem, Michaelem Halmagyiem a dalšími na univerzitě v Sydney.
Maximální využití systému ICS Impulse umožňují návod k použití, stručné příručky a instruktážní filmy dodávané se
systémem. V aplikaci je k dispozici elektronická verze návodu k použití. Tento návod se aktualizuje s každou instalací nové
verze OTOsuite Vestibular. Věříme, že jeho používání bude pro vás snadné, a že využijete přiložené tipy a informace ke
zvýšení přesnosti pořizovaných údajů v souvislosti s vaší diagnostikou poruch vestibulárního aparátu.

1.1

Popis zařízení
ICS Impulse je kombinace hardwaru a softwaru. Pacient má nasazeny odlehčené, těsně přiléhající brýle, na nichž ne
instalována velmi malá, velmi lehká, velmi rychlá USB videokamera a částečně stříbřené zrcadlo. Toto průhledné zrcadlo
odráží obraz oka pacienta do kamery. Oko osvětluje nízkoúrovňová infračervená LED dioda, která je pro pacienta
neviditelná. Malý senzor na brýlích měří pohyby hlavy. Systém brýlí je odlehčeny, ale musí pevně přiléhat k hlavě, aby se
minimalizovala možnost sklouznutí brýlí. Software zaznamenává a zobrazuje informace získané během postupu známého jako
„pulzní test HIT“. Základní impulzní test HIT začíná s operátorem testovacího zařízení stojícím za pacientem s nasazenými
brýlemi. Jakmile je pacient požádán, aby se upřeně zadíval na fixační terčík umístěný na projekčním povrchu, který má před
sebou, otáčí operátor vodorovně pacientovou hlavou v malém úhlu (přibl. 10 až 20 °) krátkými, trhavými a
nepředvídatelnými pohyby, v různém směru a různou rychlostí. Brýle pořizují údaje o pohybech hlavy i očí. Gyroskop měří
rychlost pohybů hlavy (stimul). Vysokorychlostní kamera zachytí obraz oka. Software OTOsuite Vestibular zpracuje data o
rychlosti pohybu hlavy a data o rychlosti pohybu oka (reakce). Společné zobrazení údajů o pohybech hlavy a o pohybech oka
umožňuje klinickému lékaři určit, zda je reakce v běžných mezích či ne.
Software OTOsuite Vestibular zaznamenává a zobrazuje informace získané během testů Poziční a Okulomotorický. Test
Poziční se provádí přesunutím pacienta z jedné polohy do druhé. V příkladu Dix-Hallpike pacient sedí a jeho hlava je
otočena na některou ze stran o 45 stupňů. Poté je pacient přesunut ze sedu do lehu na zádech. Při testu Okulomotorický
je pohled pacienta upřený v různých směrech nebo se využívá různých prostředí. V příkladu Pohled pacient sedí a je
požádán aby se upřeně díval vlevo, vpravo, nahoru, dolů nebo doprostřed. Test Pohled lze provádět s vizuální oporou nebo
bez ní. Při Poziční a Okulomotorický shromažďují brýle data o hlavě a očích. Měřič zrychlení v malém senzoru měří polohu
hlavy v prostoru. Jakmile jsou informace získány, zobrazí se poloha hlavy pacienta nebo jakýkoli pohyb během testu v
softwaru. Vysokorychlostní kamera snímá obraz oka. Software OTOsuite Vestibular zpracuje údaje o rychlosti pohybu oka
(reakce). Pohyb oka je analyzován za účelem stanovení rychlostí pomalé fáze (RPF ). Údaje o hlavě se využívají pouze při
shromažďování dat za účelem zobrazení pohybu hlavy pacienta a pokynů k řádnému polohování hlavy pacienta pro potřeby
testu, určených operátorovi. Jedná se o tzv. „zpětnou vazbu polohy hlavy“. Testy k měření rychlosti pomalé fáze umožňují
zobrazení trasy polohy oka a bodů rychlosti pomalé fáze v grafu. V Okulomotorický jsou 2 testy, VOR a Šikmá odchylka
bulvy, které nejsou testy RPF . VOR (vestibulookulární reflex) umožňuje vizuální VVOR a potlačení VOR (VORS ). Tento
test je velmi podobný pulznímu testu HIT, ale pohyb hlavy je pomalý (0,5 Hz) a malý (10 stupňů). Při VVOR pacient sedí a
osoba provádějící test přesouvá hlavu ze strany na stranu (po sinusoidě), zatímco pohled pacienta je upřený na fixní cíl. Při
VORS pacient sedí a osoba provádějící test přesouvá hlavu ze strany na stranu (po sinusoidě), zatímco pohled pacienta je
upřený na pohyblivý bod promítaný brýlemi pomocí jednoho z laserů. Analýza je podobná jako u hlavového pulzu, kde
společné zobrazení údajů o pohybech hlavy a o pohybech oka umožňuje klinickému lékaři určit, zda je reakce v běžných
mezích či ne. Při Šikmá odchylka bulvy (také známém jako test zákrytem nebo test střídavým zákrytem) pacient sedí a
osoba provádějící test zakrývá a odkrývá oko. Software OTOsuite Vestibular měří trasu polohy oka v zakrytém a nezakrytém
stavu a zobrazuje průměrný posun polohy oka.
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1.2

Účel zařízení
Diagnostika vestibulookulárního reflexu (VOR) a nystagmu je prováděna měřením, zaznamenáváním, zobrazováním a
analýzou pohybů očí a hlavy pomocí systému ICS Impulse.

1.3

Cílový uživatel
Poznámka • Systém ICS Impulse je určen k použití pouze kvalifikovaným lékařským personálem.

Tato příručka popisuje používání zařízení v kombinaci se softwarem během testů vestibulárního systému dětí a dospělých.
U čtenářů příručky se předpokládá předchozí znalost lékařských a vědeckých faktů, na kterých je tato procedura založena. Z
tohoto důvodu jsou vyšetřovací metody zmiňovány pouze do té míry, která je nezbytná pro správné a bezpečné používání
systému ICS Impulse.
Další informace naleznete v instruktážním videu k vHIT nebo na adrese www.icsimpulse.com. Více informací o výzkumu
ICS Impulse je k dispozici na www.headimpulse.com.

1.4

Informace o této příručce
Toto je váš průvodce používáním základních funkcí nutných k ovládání systému OTOsuite Vestibular a různých modulů
systému OTOsuite Vestibular. Sem patří klíčové funkce, jako je tisk výsledků testů, manipulace se záznamy pacientů, správa
uživatelů a správa dat a testovacího zařízení.

Školení
Před testováním pacientů doporučujeme, abyste se seznámili s funkcemi poskytovanými systémem OTOsuite Vestibular a
testovacím zařízením. Na straně ► 81 jsou uvedeny informace o školicím režimu, který uživatelům pomáhá s osvojením
postupu řádného provedení hlavového pulzu před vyšetřením pacienta.

1.4.1

ICS Impulse Bezpečnost
Tato příručka obsahuje informace a upozornění, která je třeba dodržovat v zájmu zajištění bezpečného fungování systému
ICS Impulse.

Upozornění • Za všech okolností je nutné dodržovat platná pravidla a nařízení místních orgánů.

Bezpečnostní informace jsou uvedeny tam, kde je to relevantní, a obecné bezpečnostní aspekty jsou popsány na straně ►
11.

1.5

Typografické konvence
Používání výrazů Varování, Upozornění a Poznámka
V tomto návodu se používají níže uvedené výroky, které slouží k zdůraznění nezbytných informací o používání přístroje a
softwaru:
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Varování • Značí riziko usmrcení nebo vážného poškození zdraví uživatele či pacienta.

Upozornění • Značí riziko zranění uživatele či pacienta nebo poškození zařízení či dat.

Poznámka • Značí, že byste měli zvýšit pozornost.

1.5.1

Používání této příručky
Karty oken, ikony a funkce k výběru jsou zvýrazněny tučným písmem, jako například zde:

•

10

Klikněte na Uložit.
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Bezpečnostní poznámky a upozornění
Tato příručka obsahuje informace a varování, které je třeba zohlednit v zájmu zajištění bezpečného fungování zařízení a
softwaru, jichž se tato příručka týká. Za všech okolností je nutné dodržovat relevantní platná pravidla a nařízení místních
orgánů.
Produkty Otometrics ICS nejsou určeny k používání v kombinaci se zařízeními neschválenými ze strany Otometrics. Použití
v kombinaci s neschválenými součástmi může způsobit elektrický výboj. Všechny součásti systému ICS Impulse jsou vhodné
k použití v zónách péče o pacienta.
Když je systém ICS Impulse používán ve spojení s testovacím zařízením, je nutné dodržovat všechny pokyny, upozornění a
výstrahy, uvedené v příručce k testovacímu zařízení.
Bezpečnostní informace týkající se zkušebních modulů a zařízení naleznete v příslušných příručkách.
1. Uvnitř brýlí systému ICS Impulse nejsou žádné součásti, které lze opravovat. Servis a opravy elektro-zdravotnických
systémů by měl zajišťovat výhradně výrobce zařízení nebo personál autorizovaných servisů. V opačném případě hrozí
zánik záruky a nebezpečí úrazu. V případě jakýchkoliv vad sestavte jejich detailní popis a kontaktujte svého dodavatele.
Vadné zařízení nepoužívejte.
2. Chraňte nabíječ před působením kapalin. Do nabíječe nesmí vniknout vlhkost. Vlhkost v nabíječi může poškodit přístroj
a může zvyšovat riziko úrazu uživatele nebo pacienta elektrickým proudem.
3. Nepoužívejte přístroj v přítomnosti hořlavých látek (plynů) nebo v prostředí nasyceném kyslíkem.
4. Pro kalibraci je používán laserový produkt třídy 2. Laserový paprsek je promítán z přední části brýlí na pevný povrch.

Upozornění • Nedívejte se přímo do laserů. Použití jiných ovládacích prvků, nastavení nebo výkonu
procedur, než které jsou uvedeny v tomto dokumentu, může vést k rizikovému vystavení záření.

5. Doporučuje se instalovat nabíječ v prostředí, které minimalizuje množství statické elektřiny. Doporučuje se například
užití antistatického koberce.
6. V souladu s oddílem Účel zařízení je nutné předejít pozření, spálení a používání součástí zařízení k jiným než
stanoveným účelům.
7. Zařízení lze v souladu s místními předpisy likvidovat jako běžný elektronický odpad.
8. Z bezpečnostních důvodů a za účelem splnění požadavků na EMC musí být příslušenství připojeno k výstupům stejného
typu, jako má celý systém.
9. Zařízení se od přívodu elektrického proudu odpojuje odpojením USB kabelu.
10. Nedotýkejte se nelékařských částí, jako je notebook, počítač či tiskárna a současně pacienta.
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11. Vystavení elektromagnetickému poli může vést k rušení procesu záznamu a měření správných hodnot. ICS Impulse
Kamery a gyroskopy systému jsou citlivé na elektrické poruchy. Zabraňte výbojům statické elektřiny a
elektromagnetickým polím.
12. Dojde-li k podráždění pokožky, nebo pokud se pacient necítí dobře, okamžitě přestaňte zařízení používat.
13. Instalace softwaru třetích stran (aplikace, programy nebo nástroje), jiného, než který je specifikován společností Natus
Medical Denmark ApS, může ohrozit bezpečnost nebo efektivitu tohoto systému.
14. Systém ICS Impulse je třeba instalovat a uvést do provozu podle informací o elektromagnetické kompatibilitě (EMC),
uvedených v této uživatelské příručce. Přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení mohou mít vliv na
zdravotnická elektrická zařízení. Systém ICS Impulse se může vzájemně rušit s jiným zařízením s požadavky na vyzařování
CISPR.
15. Používání příslušenství a kabelů, jiných než těch, které jsou uvedeny v seznamu příslušenství v této příručce, může vést
ke zvýšenému vyzařování nebo snížení odolnosti systému ICS Impulse. Další informace viz strana ► 229.
16. Systém ICS Impulse by neměl být používán, když je umístěn vedle nebo na jiném zařízení – a když je takové používání
nutné, musí být systém sledován, aby byl ověřen běžný provoz v konfiguraci, ve které bude používán.
17. Uvnitř pouzdra brýlí je umístěn malý chladicí ventilátor. V nepravděpodobném případě, kdy by došlo k zablokování
chladicího ventilátoru, by mohla teplota povrchu brýlí, který je v kontaktu s pacientem, vzrůst až na hodnotu 42,2 °C.
18. Pulzní test HIT by neměl být prováděn u pacientů se zraněním krku nebo u pacientů, kterým bylo sděleno jejich lékaři,
aby omezili nebo zcela vypustili aktivity nebo pohyb krku.
19. Výstražné poznámky

Při připojování zařízení ke konektorům USB je nutno dodržet následující pravidla:
•

Zařízení musí být certifikováno dle příslušných bezpečnostních norem EN/IEC, např. EN/IEC 60950.

•

Při použití připojeného zařízení v prostředí pacienta si přečtěte Poznámku 1. Lékařský elektrický
systém musí splňovat požadavky normy EN 60601-1 nebo IEC 60601-1 (2005), 3. vydání.

Poznámka 1: Systém ICS Impulse je součástí zdravotnického elektrického systému. Při kompletaci
zdravotnického elektrického systému musí pracovník provádějící kompletaci zohlednit skutečnost, že
připojením jiného zařízení, které nesplňuje stejné bezpečnostní požadavky jako systém ICS Impulse, může
dojít ke snížení celkové úrovně bezpečnosti systému. Systém ICS Impulse splňuje požadavky normy EN
60601-1 nebo IEC 60601-1 (2005), 3. vydání, jestliže počítač, tiskárna atd. jsou umístěny mimo dosah
pacienta, tj. dále než přibližně 1,5 metru/5 stop.
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Spuštění systému
1. Zapněte počítač.
2. Poklepejte na ikonu OTOsuite Vestibular.

Poznámka • Životnost součástí brýlí prodloužíte, jestliže budete software vypínat pokaždé, kdy se jej nechystáte
používat. Ponecháte-li software spuštěný, zůstane ventilátor v provozu a bude dále chladit brýle.

Přihlášení

Poznámka • S novou instalací OTOsuite Vestibular je dodáváno uživatelské jméno a heslo správce. NEODSTRAŇUJTE
uživatelské jméno nebo heslo z přihlašovací obrazovky, dokud nebude přidáno alespoň jedno nové uživatelské jméno s
heslem. Alespoň jeden uživatel musí mít oprávnění správce. Informace o přidávání nových uživatelů najdete na straně
► 201.

Na přihlašovací obrazovce

Poznámka • U hesla je nutné rozlišovat malá a velká písmena.

1. Zadejte své uživatelské jméno.
2. Zadejte své heslo a klikněte na OK.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Popis obrazovky OTOsuite Vestibular

Navigační panel

A − Obecné funkce související s pacienty včetně založení nového pacienta a přístupu k seznamu
všech pacientů, u nichž byly shromážděny údaje. Otevřené funkce související s pacientem včetně
úpravy informací o pacientovi a probíhajících testů ze seznamu Automatický protokol. Provedené
testy otevře seznam všech předchozích shromážděných testů uspořádaných dle data provedení
testu. Viz strana ► 28.
B − Položky seskupené do sady nabídek. Licence brýlí určuje, které nabídky skupin testů (například
Okulomotorický , Hlavový pulz atd.) se po spuštění OTOsuite Vestibular otevřou jako první.
Klikněte na

pro zobrazení nebo na

pro skrytí položek uvedených v nabídce skupiny. Po

restartování softwaru zůstane předchozí nastavení skupin zachováno.

Poznámka • Dříve shromážděná data konkrétního pacienta jsou označena vedle názvu
každého typu testu.

C − Tlačítko pro přístup k Návod na použití.

14

Stavový řádek

Tlačítko pro skrytí nebo zobrazení navigačního panelu (D), tlačítka pro odhlášení (E), aktuálního
operátora (F), stavu systému (G), aktuálního data (H) a aktuálního času (I).

Okna s
předvolbami

Záložky na horní úrovni odpovídají skupinám nabídek, ze kterých byla položka ve skupině otevřena.
V tomto příkladu je záložkou na horní úrovni Okulomotorický (K). K dispozici je příslušná podřízená
sada záložek (J). Aktivní okno slouží ke shromažďování dat. Záložky pro ostatní okna umožňují revizi a
srovnání výsledků dat.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Spouštěcí modul
Test, který se otevře po spuštění OTOsuite Vestibular, závisí na nastavení v Možnosti testu. V nabídce Možnosti v
navigačním panelu klikněte na Možnosti testu. Otevřete tak okno Obecné obsahující nastavení pro Automatický protokol:
•

Automatický protokol nastaveno na Vyp. − Po spuštění aplikace se otevře vybraný test Spouštěcí modul. Pro přechod
na jiný test vyberte z možností v seznamu Spouštěcí modul.

•

Automatický protokol nastaveno na Zapnuto − Po spuštění aplikace se otevře test, který je prvním testem v
Automatický protokol.

Zahájení shromažďování dat
Pro zahájení shromažďování dat klikněte na název typu testu v seznamu Automatický protokol nebo klikněte na název
testu v příslušné skupině testů v navigačním panelu.
•

Automatický protokol − Ve skupině Seznamy testů klikněte na Automatický protokol.

V seznamu klikněte na název typu
testu.

Názvy uvedené v seznamu šedou barvou značí, že součástí brýlí není licence
pro tuto skupinu testů.
Na straně ► 180 jsou uvedeny informace o úpravě seznamu Automatický
protokol.

Okno Nastavení testu je počáteční okno. Možnosti v tomto okně odpovídají vybranému typu testu. Nastavení Torzní
odpovídá nastavení v Možnosti testu.
Automatický protokol nastaveno na Zapnuto − Na konci každého postupu shromažďování je počátečním oknem
každého nového typu testu okno Shromažďování dat s výjimkou následujících podmínek:
•

Velikost ROI se liší od typu předchozího testu (například Dix-Hallpike do Hlavový pulz

•

nebo je nutné použít referenční rámec Torzní, protože nebyl proveden výběr Torzní u žádného z
předchozích typů testu v seznamu.

U těchto výjimek je počátečním oknem každého nového typu testu okno Nastavení testu.

Automatický protokol nastaveno Vyp. − Kliknutí na název typu testu má stejný výsledek jako kliknutí na název typu
testu v navigačním panelu: Provede se shromáždění jednoho testu a po dokončení se zobrazí okno Analýza. U Bez
vizuální opory bude použito nastavení uvedené v názvu typu testu (namísto nastavení vybraného v Možnosti testu).
Toto nastavení lze před zahájením shromažďování změnit v okně Nastavení testu.
•

Název testu v navigačním panelu − Klikněte na název testu.

Otometrics - ICS Impulse USB
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V okně Nastavení testu je nejprve vybrán přepínač (přepínač umístěný zcela vlevo).
Bez vizuální opory a Torzní se nastaví dle nastavení Možnosti testu. Změny Bez
vizuální opory a Torzní zůstanou platné, pokud budou vybrány nové testy s
manévry. Po dokončení každého testu se zobrazí okno Analýza.

Dálkový ovladač prezentace
Dálkový ovladač prezentace je alternativním nástrojem pro ovládání některých funkcí testu:

o poloze hlavy

Před zahájením shromažďování dat neklikejte na Střed, ale stiskněte a podržte levé
tlačítko po dobu alespoň 2 sekund. (Zobrazení se aktualizuje po uvolnění tlačítka).

•

Pro zahájení testu

Stiskněte levé tlačítko

•

Prodloužení doby testu

Po zahájení shromažďování dat stiskněte a podržte levé tlačítko, dokud zvukový signál
nepotvrdí prodloužení testu. (Zobrazení se aktualizuje po uvolnění tlačítka).

•

Pro zastavení testu

Stiskněte pravé tlačítko

•

Vložení značky události do
trasy libovolného testu
RPF

Po zahájení shromažďování dat stiskněte levé tlačítko.

•

Pro označení trasy při
testu Šikmá odchylka

Stiskněte levé tlačítko pro indikaci zakrytého oka

•

Při použití Zpětná vazba

bulvy

Stiskněte levé tlačítko pro indikaci nezakrytého oka

Další informace o dálkovém ovladači prezentace najdete na straně ► 210.

Změna velikosti oblastí obrazovky

Poznámka • Pokud oblast obrazovky odděluje silné modré ohraničení, velikost oblastí lze změnit. Chcete-li například
zvětšit šířku navigačního panelu, umístěte kurzor nad modrý pruh, dokud se nezobrazí dvojitá šipka (A). Klikněte levým
tlačítkem myši a přetáhněte lištu do nového umístění. Tyto lišty oddělují okna svisle dle vyobrazení, ale mohou je také
oddělovat vodorovně.
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Přepínání mezi režimy zobrazení
Ve výchozím nastavení se výsledky veškerých testů (Okulomotorický , Hlavový pulz a Poziční ) zobrazí v oknech o stejné
velikosti (běžný režim zobrazení).
Chcete-li okno v rámci skupiny zvětšit, klikněte na malé zaškrtávací pole v pravém horním rohu okna.

Příklad běžného režimu zobrazení včetně malého rámečku (A) (2D analýza okna Hlavový pulz)

Otometrics - ICS Impulse USB
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Chcete-li se vrátit do běžného režimu zobrazení, klikněte na dva překrývající se rámečky ve zvětšeném okně.

Příklad běžného režimu zobrazení se zobrazením dvou překrývajících se rámečků (B) (2D analýza)

Zobrazení tras polohy oka
U testů s trasami polohy oka lze zobrazení nastavit.
V závislosti na nastavení Možnosti testu, se horizontální (HP) a vertikální (VP) trasa polohy oka zobrazí v okně Sledování
polohy očí. Lze využít zvláštní nastavení pro Shromažďování dat a Analýza. Tato nastavení ovlivní všechny pacienty.

Při prohlížení údajů o pacientovi v Analýza můžete provádět změny, které budou platit pouze pro otevřeného pacienta.
Pro změnu zobrazených tras vyberte nebo zrušte výběr příslušného zaškrtávacího pole v legendě trasy. Nové nastavení platí
po dobu opakované analýzy testu. Po zavření souboru pacienta nebo provedení výběru jiného testu v seznamu testů tohoto
pacienta se zobrazení změní dle výběru v Možnosti testu.

Poznámka • Je-li záznam pacienta otevřený, veškeré změny nastavení provedené v Možnosti testu se zapíší do
záznamů otevřeného pacienta.
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Správa dat o testech
Pro zobrazení dat o testech otevřete jednoho pacienta. Pro zobrazení seznamu všech testů provedených u otevřeného
pacienta klikněte na Provedené testy ve skupině Seznamy testů. Testy jsou uspořádané podle data provedení testů. Viz
strana ► 28.

5.1

Seznam testů − analýza jednoho testu
V okně Test lze zobrazit seznam testů pacienta. Kliknutím na název sloupce získáte možnost změnit uspořádání testů a
usnadníte tak vyhledávání konkrétního testu. Ke konkrétním testům lze přidávat komentáře.

Výběr testu
Pro zobrazení konkrétního testu
klikněte na záložku okna Test a poté
klikněte na požadovaný test, který se
takto zvýrazní.
Pro snazší vyhledání konkrétního testu
klikněte na jeden z názvů sloupců.
Například kliknutím na název sloupce
Datum a čas změníte pořadí řazení ze
vzestupného pořadí (od nejstaršího po
nejnovější) na sestupné pořadí (od
nejnovějšího po nejstarší).

Přidávání poznámek k vybranému testu
Další informace o komentářích k testům najdete na straně Zadávání poznámek k testům ► 22.
Po výběru testu přidejte komentář do
•

okna Poznámky nebo

•

klikněte na okno Poznámky, které obsahuje editační nástroje.

Komentáře se zobrazují v oknech Test a Poznámky.

Chcete-li označit test pro konkrétní účel (například upozornění na abnormální výsledky), vyberte zaškrtávací pole pod
záhlavím sloupce označené symbolem unikátního identifikátoru:
.
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Mazání vybraného testu
Pro odstranění testu vyberte příslušný test a klikněte na Odstranit test. Další informace o způsobu výběru testu najdete na
straně Výběr testu ► 19.

Upozornění • Rozhodnete-li se odstranit vybraný test a při výzvě kliknete na Ano, data příslušného testu budou trvale
odstraněna. Obnovení testu není možné.

Mazání videí
V zájmu úspory místa na disku doporučujeme odstraňovat videa, která již nejsou potřebná. Po odstranění již není možné
videa obnovit.
Je-li v Obecné možnostech pro Automatické ukládání videozáznamů nastaveno Vyp., zobrazí se při každém vytváření
nového videa zpráva s dotazem, zda si video (videa) přejete uložit. Tato možnost vám umožní ukládat pouze potřebná videa.
Pokud test umožňuje pořízení videozáznamu oka i videozáznamu místnosti, nelze vymazat jen videozáznam oka nebo jen
videozáznam místnosti.
Pro odstranění videozáznamů z vybraného testu klikněte na Odstranit video. Další informace o způsobu výběru testu
najdete na straně ► 19.

Přejmenování testu
V případě provedení testu pod chybným jménem (například vybraný Kalorický test byl Studený vlevo, ale provedený
Kalorický test byl Chladný vpravo), lze test přejmenovat. Klikněte na Přejmenovat test. Vyberte nový název testu ze
seznamu testů v rozbalovací nabídce. Není-li stav Bez vizuální opory správný, vyberte nebo zrušte výběr zaškrtávacího pole
Bez vizuální opory. Klikněte na Uložit.
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Hlavový pulz videozáznamy
Na straně ► 108 jsou uvedeny informace o odstranění videozáznamů z okna Hlavový pulz Přehrávání.

Záznam/přehrávání videa videozáznamy
Pro odstranění videozáznamu z nabídky Videozáznamy klikněte na Záznam/přehrávání videa. Klikněte na Přehrávání.
Není-li test zvýrazněn, vyberte požadovaný test kliknutím. Klikněte na Odstranit video.

Upozornění • Rozhodnete-li se odstranit videozáznam pro vybraný test a při výzvě kliknete na Ano, data příslušného
videozáznamu budou trvale odstraněna. Obnovení dat videozáznamu již nebude možné.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Zadávání poznámek k testům
Komentáře k testu lze vkládat do okna Poznámky, které obsahuje editační nástroje.

Poznámky okno
(Hlavový pulz )

Vyjmutí vybraného textu
Zkopírování vybraného textu
Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného
textu
Použití tučného formátování
Použití formátování kurzívou
Použití formátování podtržením
Vracení činností (zadávání textu,
formátování textu atd.) počínaje naposledy
provedenou akcí a postupem v opačném
pořadí prováděných akcí.
Opakování vrácených činností počínaje
naposledy vrácenou činností a postupem v
opačném pořadí vracených činností.

Komentáře vložené během testu se ukládají v závislosti na typu testu a relace a lze je zobrazit a upravovat v okně
Poznámky vybraného testu.

Úprava komentářů
Komentáře se zobrazují v oknech Test a Poznámky.

Komentáře je možné upravovat v okně Poznámky vybraného testu. Ve sloupci Poznámky okna Test lze přidávat nebo
odstraňovat text.

Komentáře v okně Review Report Options (revidovat možnosti zprávy)
Komentáře k testu přidané během analýzy lze prohlížet (ale nikoli upravovat) v okně Review Report Options (revidovat
možnosti zprávy) . Komentáře lze zahrnout do zprávy.
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5.2

Seznam testů − analýza kombinovaných testů
V tomto okně se seznamem testů lze vybrat testy, které mají být zařazeny do kombinovaných testů. Tato analýza
kombinovaných testů se zobrazí v okně analýzy (například analýza Hexagram (hexagram) provedená u zkoušek Hlavový
pulz) a ve zprávě.
Vybrané testy k zahrnutí
Chcete-li přidat test(y), klikněte na tlačítko vedle názvu testu ve sloupci Zobrazit. Chcete-li odebrat test(y), klikněte na
tlačítko vedle názvu testu ve sloupci Zobrazit.

Otometrics - ICS Impulse USB
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6

Zadávání údajů o pacientech/seznamy
Aktuální pacient skupina
Skupina Aktuální pacient zajišťuje informace o právě otevřených datech pacienta.

•

Kliknutím na Upravit upravíte údaje o pacientovi.

•

Kliknutím na Zavřít zavřete záznam aktuálního pacienta a otevřete nový záznam dočasného pacienta.

Poznámka • Není-li otevřen žádný pacient, je k dispozici dočasný pacient. Dočasný pacient umožňuje zahájit testování
bez zadávání údajů o pacientovi.

Dočasnému pacientovi je přiděleno jedinečné číslo založené na datu a času vytvoření záznamu pacienta (rrrr_mm_dd_hh_
mm_ss, kde rrrr=rok, mm=měsíc, hh=hodina, dd=den, mm=minuta a ss=sekunda).
Po uložení dat budete vyzváni k úpravě údajů o dočasném pacientovi. Informace o úpravě údajů stávajícího pacienta jsou
uvedeny na straně ► 25.

Pacientská skupina
Tato skupina umožňuje vytvořit nového pacienta, zobrazit seznam existujících pacientů a provést revizi všech testů, které
jsou u pacienta k dispozici.

Nový pacient
Pro zadání údajů o novém pacientovi klikněte na Nový pacient a zadejte údaje pacienta do formuláře:
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•

Záznamy, které je nutné vyplnit, jsou označeny hvězdičkou (*).

•

Maximální hodnota všech zadávaných údajů je 45.

•

ID pacienta může být číselné, abecední nebo může představovat kombinaci číslic a písmen (doporučujeme rodné
číslo).

•

Chcete-li nastavit pohlaví, klikněte na šipku dolů a vyberte vhodný záznam.

•

Formát data narození je určen nastavením počítače a bude se zobrazovat jako mm/dd/rrrr nebo dd/mm/rrrr, kde
mm=měsíc, dd=den a rrrr=rok. Jsou povoleny pouze číslice (abecední znaky nelze použít).

Poznámka • Uvedení data narození pacienta je nezbytné pro stanovení normativních údajů založených na věku, které
budou u daného pacienta využity pro zesílení hlavových pulzů.

Pro uzavření formuláře bez uložení změn klikněte na Zrušit. Klikněte na Uložit pro uložení dat.

Poznámka • Systém vás upozorní prostřednictvím zprávy s prvním výskytem nezadaného povinného údaje.

Existující pacient

Poznámka • Kompletní popis operací v seznamu pacientů je uveden na straně ► 174 a dále.

Ve skupině Pacienti klikněte na Seznam pacientů. Zobrazí se okno umožňující přístup ke všem existujícím pacientům.
Údaje o pacientovi jsou rozdělené do sloupců podle typu obsažených údajů, jako např. jméno pacienta a identifikační číslo.
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Tyto sloupce umožňují vyhledávání pacientů po zadání několika znaků rozlišujících informací:
Příjmení.

U sloupců, které umožňují vyhledávání, klikněte pod název sloupce. Zobrazí se svislý kurzor (A) a
tlačítko pro vymazání vyhledávaného obsahu (B).
•

Pro vyhledávání zadejte jedno nebo více písmen.

•

Pro vymazání zadaného textu klikněte na

.

V souhrnném přehledu testů u stávajícího pacienta jsou jednotlivé testy vždy označeny v příslušném sloupci testu:

Okulomotorický
Hlavový pulz
Poziční
Kalorický
Videozáznamy (videobrýle Frenzel)

Poznámka • Unikátní identifikační symbol (

) znamená, že se uživatel rozhodl označit jeden nebo více testů či videí

pro určitý účel (například pro prověření abnormálních výsledků, pro výsledky určené pro studii atd.)

Pro výběr pacienta klikněte na jeho jméno. Tlačítka pod seznamem pacientů vám umožňují otevřít a upravovat soubor
pacienta:
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•

Klikněte na Otevřít (nebo dvojím kliknutím) otevřete pacienta a zobrazte jeho výsledky.
Dříve shromážděná data konkrétního pacienta jsou označena vedle názvu každého
typu testu.

Poznámka • Pro zobrazení seznamu všech testů provedených u otevřeného
pacienta klikněte na Provedené testy ve skupině Seznamy testů. Testy jsou
uspořádané podle data provedení testů. Viz strana ► 28.

•

Klikněte na Upravit a proveďte změny informací o stávajícím pacientovi.
Údaje o pacientovi upravte v tomto formuláři:

Záznamy, které je nutné vyplnit, jsou označeny hvězdičkou (*).

Otometrics - ICS Impulse USB
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Sloučení dvou pacientů
V okně Sloučit lze sloučit data dvou pacientů do dat jednoho pacienta.
1. Ve skupině Pacienti klikněte na Seznam pacientů.
2. Klikněte na záložku okna Sloučit.

Poznámka • Údaje z aktuálně otevřeného záznamu pacienta nelze sloučit. První vybraný pacient je identifikován
jako Pacient jedna. Druhý vybraný pacient je identifikován jako Pacient dva.

3. Vyberte dva pacienty, kteří mají být sloučeni.

Poznámka • Vyberete-li více než dva pacienty, nebude sloučení možné.

4. Klikněte na Sloučit. (Tlačítko se nachází v pravého spodním rohu okna).
5. V seznamu Pacient jedna nebo Pacient dva vyberte požadované Příjmení, Křestní jméno, ID pacienta, Pohlaví a
Datum narození ke sloučení a zařazení do nového souboru vytvořeného ze sloučených souborů.

Poznámka • Výběr je nutné provést pro každé pole, včetně případů, kdy v seznamu pacientů nejsou žádná zadání.
Data se sloučí do pacienta, který byl vytvořen jako první.

6. Klikněte na OK. Zobrazí se zpráva potvrzující úspěšné sloučení souborů vybraných pacientů.

Provedené testy seznam
Pro zobrazení seznamu všech testů provedených
u otevřeného pacienta klikněte na Provedené
testy ve skupině Seznamy testů. Testy jsou
uspořádané podle data provedení testů.
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V okně se zobrazují veškerá data shromážděná o
pacientovi. Testy jsou uspořádané podle data a
skupiny testů. (Nejnovější testy jsou uvedeny na
konci seznamu).
Každá skupina testů zahrnuje všechny typy testů
provedené v rámci skupiny.
Kliknutím na ▶ lze skrýt seznam testů dle
konkrétního data nebo konkrétní skupiny testů.
Kliknutím na název testu lze zobrazit příslušná
data z testu. Informace o seznamech testů jsou
uvedeny na straně ► 19.

Odhlášení
Pro odhlášení klikněte na Odhlášení v levém spodním rohu obrazovky.

Otometrics - ICS Impulse USB
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7

Nastavení před testem

7.1

Příprava pacienta
Varování • Hlavový impulz by neměl být prováděn u pacientů se zraněním krku nebo u pacientů, kterým bylo sděleno
jejich lékaři, aby omezili nebo zcela vypustili aktivity spojené s pohybem krku.

Před testováním předejte pacientovi tato obecná doporučení:
•

48 hodin před testováním nepožívejte žádný alkohol.

•

Odstraňte make – up z okolí očí.

•

Oblečte si pohodlné oblečení.

7.2

Příprava brýlí

7.2.1

Čištění a údržba
Brýle systému ICS Impulse nevyžadují preventivní údržbu. Při čištění a údržbě dodržujte doporučené pokyny.
•

Pokud brýle nepoužíváte, chraňte čočku kamery krytkou.

•

Přístroj by měl být v maximální možné míře udržován v čistotě a bez prachu. Odstraňte prach pomocí měkkého
hadříku.

•

V případě potřeby očistěte pouzdro brýlí pomocí hadříku navlhčeného ve slabém roztoku vody a čisticího prostředku.
Dávejte pozor, aby se do vnitřního prostoru brýlí nedostala žádná vlhkost. Zabraňte vniknutí vlhkosti do chladicího
ventilátoru.

Upozornění • Součásti brýlí nikdy nečistěte postřikem nebo namáčením v čisticích prostředcích. Mohlo by dojít ke
kontaminaci elektroniky a/nebo optických prvků.

•

V případě potřeby očistěte zrcátko nebo objektiv kamery pomocí přiloženého čisticího hadříku. Přítomnost otisků prstů
na zrcadlových površích by mohla způsobit nepřesnou detekci zornice. Kdyby nebyla čistá kamera nebo zrcátko,
zobrazily by se během pořizování dat artefakty.

Upozornění • Nesprávné čištění zrcátka nebo objektivu kamery může vést k poškrábání zrcadlových povrchů.

Upozornění • Uvnitř pouzdra brýlí je umístěn malý chladicí ventilátor. Zabraňte vniknutí cizích předmětů do listů
ventilátoru.
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7.2.2

Výměna řemínku
1. Demontujte obličejovou vycpávku.
2. Pomocí pera zatlačte plastový jazýček dolů a zatáhněte za
sponu popruhu připevněnou k brýlím.
3. Zopakujte postup na opačné straně.
4. Odstraňte kabely z obou spon na hlavovém popruhu.

5. Vezměte nový hlavový popruh.
6. Připněte spony popruhu na obě strany brýlí.
7. Připevněte k oběma sponám na hlavovém popruhu kabely.

7.2.3

Výměna obličejové vycpávky
Poznámka • Jednorázová obličejová vycpávka by měla být vyměněna pro každého nového pacienta.

1. Chcete-li sejmout obličejovou vycpávku, mírně brýle vyhněte ven na opačné straně od strany s kamerou a vycpávku
vytáhněte. Uvolněte obličejovou vycpávku z vnější strany.
2. Použitou obličejovou vycpávku řádně zlikvidujte.
3. Vezměte novou obličejovou vycpávku.
4. Vyrovnejte jazýček obličejové vycpávky s otvorem na brýlích na straně s kamerou.
5. Obličejová vycpávka musí být uvnitř chrániče nosu.
6. Mírně brýle ohněte na vnější straně, vyrovnejte jazýček obličejové vycpávky s otvorem na této straně brýlí.
7. Pořádně zatlačením zkontrolujte, zda jsou obě strany řádně zasunuty.

Otometrics - ICS Impulse USB
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7.3

Umístění brýlí
Když jsou brýle řádně umístěny, sedí pohodlně na kořenu nosu a během testu nesklouznou dolů.

Upozornění • Správné nasazení brýlí je důležité. Nesprávné nasazení brýlí může způsobit nepřesnost údajů. Sklouznutí
brýlí často vede k nepřesnosti zjištěných hodnot (příliš vysoké).

Poznámka • Další informace naleznete v instruktážním videu k vHIT nebo na adrese www.icsimpulse.com.

1. Před nasazením brýlí pacientovi:
–

Přesvědčte se, že brýle mají nové nepoužité obličejové vycpávky. Viz strana ► 31.

–

Přesvědčte se, že zrcátko je čisté. Viz strana ► 30.

Poznámka • Jednorázová obličejová vycpávka musí být vyměněna pro každého nového pacienta.

Upozornění • Nesprávné čištění může vést k poškrábání zrcadlových povrchů.

2. V případě potřeby vyměňte hlavový popruh. Viz strana ► 31.
3. Nasaďte brýle pacientovi na obličej přes kořen nosu.
4. Přetáhněte hlavový popruh pacientovi přes uši a přes hlavu.
5. Hlavový popruh dostatečně dotáhněte a přesvědčte se, že se brýle během testu nemohou posunovat.
6. Uvolněte mírně kabely, aby při testu byl možný pohyb hlavy, a připněte kabelovou sponu na oděv pacienta nahoře na
rameni.
7. Oči musí být široce otevřené s očními víčky v takové poloze, aby nebránily detekci zornice.. V případě potřeby upravte
pokožku kolem oka:
Odklopte spodní část brýlí pryč od obličeje, stáhněte kůži pod okem dolů a nasaďte brýle zpět, aby držely pokožku na
místě. Odklopte horní část brýlí pryč od obličeje, vytáhněte kůži nad okem nahoru a nasaďte brýle zpět, aby držely
pokožku na místě.
8. Zkontrolujte pohledem, zda brýle řádně sedí.
9. Po nasazení brýlí pacientovi a dotažení popruhu se podívejte, jak brýle pacientovi na obličeji sedí. Pokud jsou mezi
brýlemi a obličejem pacienta mezery, mohou brýle sklouznout. V takovém případě zvažte použití obličejové vycpávky
č. 2.
Při použití obličejové vycpávky č. 1 se především u osob asijského původu poblíž ploché části kořene nosu často
vyskytují mezery.
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Typy obličejových vycpávek
Obličejová vycpávka č. 1

Obličejová vycpávka č. 2

Nasazení brýlí
Nesprávné nasazení brýlí

Řádné nasazení brýlí

Otometrics - ICS Impulse USB
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Použití nesprávné obličejové vycpávky může mít za následek nízkou kvalitu dat.
Příklad 1 − Data data shromážděná u Korejce
S obličejovou vycpávkou č. 1

Hodnoty zesílení jsou rozptýlené a pohyby oka jsou větší než trasy hlavy. Tato data jsou důsledkem sklouznutí brýlí.
S obličejovou vycpávkou č. 2

Hodnoty zesílení jsou seskupené a pohyby oka jsou redukovány do amplitudy. Tato data indikují řádné nasazení brýlí.
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Příklad 2 − Data shromážděná u Filipínce
S obličejovou vycpávkou č. 1

Hodnoty zesílení jsou seskupené a pohyby oka jsou menší než trasy hlavy. Tato data indikují řádné nasazení brýlí.
S obličejovou vycpávkou č. 2

Hodnoty zesílení jsou rozptýlené a pohyby oka vykazují šumy. Obličejová vycpávka č. 2 byla nepohodlná a nutila pacienta
příliš často mrkat, což mu bránilo v upřeném pohledu na fixační terčík během hlavového pulzu.
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7.4

Sada pro znemožnění vizuální podpory a umístění brýlí

7.4.1

Příprava
1. Test neprovádějte ve zcela zatemněné místnosti. Přestože to NEMUSÍ být intuitivní, je pro dosažení optimálních
výsledků vhodné, aby ověření úplné světlotěsnosti probíhalo v místnosti s přítomností alespoň malého množství světla.
2. U pacientů s dlouhými řasami doporučujeme odstranit veškeré kosmetické přípravky. Zbytky řasenky na vnitřní straně
černého okna pravého krytu oka (přes které je zaznamenáván stav zornice a oka) mohou negativně ovlivnit sledování
zornice i zaznamenávání stavu oka.

Důležité • NEDOTÝKEJTE SE ČERNÉHO OKNA
Při manipulaci s krytem pravého oka se nedotýkejte černého okna. Kožní maz může snížit účinnost povrchové
úpravy okna, která brání jeho zamlžování. Otisky prstů znesnadňují sledování zornice.

3. Vezměte si sadu pro znemožnění vizuální opory (zahrnuje kryt pravého oka a záslepku levého oka).

Upozornění • Jednorázové řešení pro znemožnění vizuální opory vyměňte pro každého nového pacienta. Nečistěte
jej a nepoužívejte opakovaně.

Kryt pravého oka

Záslepka levého oka

4. Informujte pacienta, že bude po krátkou dobu v naprosté tmě. Ujistěte jej, že i když on sám nebude nic vidět, bude
kamera v brýlích stále zaznamenávat pohyby jeho oka.

7.4.2

Přiložení krytu pro pravé oko
1. Ze zadní strany krytu vyjměte plastovou podložku.
2. Požádejte pacienta, aby široce otevřel oči.

Poznámka • Kryt lze nejsnáze umístit, pokud vy i pacient sedíte ve stejné výšce, nikoli pokud nad pacientem stojíte.

3. Požádejte pacienta, aby se upřeně díval před sebe. Cílem je, aby se zornice nacházela uprostřed černého okna.
4. Pokud oční víčko pacienta klesne, je nutné jej během umisťování krytu podržet. Tímto způsobem zajistíte, aby po dobu
testu bylo oka pacienta široce otevřené.
5. Vnitřní stranu krytu přehněte směrem vzad a okraj přiložte k pravé straně nosu.
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A. Okraj

B.

Vnitřní stranu přehněte vzad

6. Ujistěte se, že je kryt nad okem centrován (není vychýlen, ani nesměřuje dolů).

Důležité • NEDOTÝKEJTE SE ČERNÉHO OKNA
Při manipulaci s krytem pravého oka se nedotýkejte černého okna. Kožní maz může snížit účinnost povrchové úpravy
okna, která brání jeho zamlžování. Otisky prstů znesnadňují sledování zornice.

7. Jemně stiskněte po obvodu a ujistěte se, že těsnění je účinné po celé délce. Ujistěte se, že je kryt světlotěsný.

7.4.3

Přiložení záslepky pro levé oko
1. Ze zadní strany záslepky sejměte plastovou podložku.
2. Požádejte pacienta, aby zavřel oko.
3. Polohujte podložku tak, aby její širší strana směřovala k nosu. Ujistěte se, že je záslepka nad okem centrována (není
vychýlená, ani nesměřuje dolů).
4. Jemně stiskněte po obvodu a ujistěte se, že těsnění je účinné po celé délce. Ujistěte se, že je záslepka světlotěsná.

7.4.4

Ověřte světlotěsnost
1. Umožněte pacientovi, aby si jeho oči na nový stav zvykly. Dejte mu několik minut.
2. Zeptejte se pacienta, zda vidí nějaké světlo. NEUMOŽŇUJTE pacientovi dívat se přímo do žárovky (bodové, halogenové,
inkadescentní).
3. Při správné aplikaci krytu a záslepky pro znemožnění zrakové opory není pacient schopen vidět světlo. Pokračujte
nasazením brýlí pacientovi.

7.4.5

Umístění brýlí přes sadu pro znemožnění vizuální podpory
Poznámka • Před nasazením brýlí na sady pro znemožnění vizuální opory se ujistěte, že je k brýlím přiložena nová
nepoužitá obličejová vycpávka.

1. V softwaru OTOsuite Vestibular otevřete test ze skupiny Okulomotorický nebo Poziční, případně ze skupiny
Videozáznamy, otevřete Záznam/přehrávání videa.
2. Brýle pacienta polohujte tak, aby byl kryt v brýlích vystředěn.
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3. Popruh dotáhněte tak, aby měl pacient brýle pevně nasazené po celou dobu testu. Brýle však nemusí být nasazeny tak
těsně, jako u pulzního testu HIT.

Poznámka • Popruh je třeba dotáhnout tak, aby brýle zůstaly správně nasazeny po celou dobu testu (spontánní
nystagmus, pohled, poziční). Popruh není třeba dotahovat stejně těsně, jako pro potřeby provedení pulzního testu HIT.
Příliš pevně dotažený popruh tlačí sadu pro znemožnění vizuální opory do obličeje, což vyvolává nepříjemný pocit a
komplikuje pořizování záznamu pohybu oka.

4. Ujistěte se, že je oko uprostřed okna krytu.
Dobrá pozice

Špatná pozice

A. Bez vertikálního centrování: Větší část očního víčka by měla být viditelná.
B. Bez vertikálního centrování: Z podoční oblasti by měla být viditelná
menší část.
C. Bez horizontálního centrování: Vnitřní hrana krytu není dostatečně blízko
nosu. Sledujte oční koutek u okraje krytu.
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7.4.6

Odstranění krytu a záslepky pro znemožnění vizuální podpory
Poznámka • Pomalé odstraňování krytu a záslepky pro znemožnění vizuální opory je mnohem pohodlnější než jejich
rychlé odstranění. Dle potřeby lze za účelem jejich odstranění mírně navlhčit prostor mezi pokožkou pacienta a krytem
a/nebo záslepkou.

1. Požádejte pacienta, aby zavřel oči.
2. POMALU sejměte kryt a záslepku z tváře pacienta.
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8.1

Prostředí testu
Prostředí se může měnit, ale musí vám umožnit umístění pacienta alespoň jeden metr od stěny (nebo jiného pevného
povrchu, který lze použít jako projekční povrch).aTuto polohu lze využít při kalibraci a testech Sakáda a VOR. Pro testy
Pohled (Pohled a Spontaneous (spontánní) ) a Šikmá odchylka bulvy stačí pacienta polohovat tak, aby se cítil pohodlně (v
sedě či vleže na zádech) při otočení hlavy pod úhlem 30°.

Pro potřeby kalibrace a testů:

Poznámka • Pacient by měl sedět v křesle, které neumožňuje pohyby ani výkyvy.

1. Zvolte stěnu, která umožňuje umístění pacienta alespoň jeden metr před fixačním terčíkem.
2. Použijte jeden z fixačních terčíků dodávaných se systémem a připevněte jej na stěnu do místa, které vám umožní
pacienta umístit přímo před něj.

8.2

Videozáznam pohybu očí během testu
Poznámka • Nahrávat je nutné zkontrolovat, aby bylo možné přehrát shromážděná data.

Okno Video zobrazí obrázek oka.
Označení Nahrávat (A) je výchozí nastavení. Videozáznam oka a shromažďování dat budou zahájeny současně.

8.3

Detekce zornice
Pokud používáte pouze brýle, vyhledejte si pokyny pro jejich umístění na straně ► 32.
Pokud používáte řešení bez vizuální opory, vyhledejte si pokyny pro umístění na straně ► 36.
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1. Vyberte test: Pohled, VOR, Šikmá odchylka bulvy nebo Sakáda.
2. Vyberte typ testu. Dva typy testů zahrnuté do testu Pohled: Pohled a Spontaneous (spontánní) .

Poznámka • Bez vizuální opory nemá být během kalibrace označeno.

3. V případě použití řešení bez vizuální opory vyberte zaškrtávací pole Bez vizuální opory.

Poznámka • Bez licence nelze během testu stanovit přítomnost nystagmu Torzní. Po zakoupení zajistí licence
zobrazení trasy polohy oka a grafu RPF .

4. Pro shromažďování dat Torzní označte zaškrtávací pole Torzní. (Pro výběr Torzní ve výchozích nastaveních, vyberte v
Možnosti testu možnost pro tento typ testu v příslušném okně této skupiny testů). Viz strana ► 256, kde je
vysvětleno zvětšení souboru s videozáznamem v případě výběru Torzní.
5. Vyberte testovací manévr (A). Např. existuje sedm manévrů zahrnutých do Pohled testu: Střed, Vlevo, Zpětný levý,
Vpravo, Zpětný pravý, Nahoru a Dolů.

Poznámka • Výběrem Bez vizuální opory nebo Torzní změníte rychlost snímání na 60 fps (snímků za sekundu). Tato
rychlost umožní ponechat závěrku kamery déle otevřenou (zvýší se světelná expozice), což má za následek lepší kvalitu
obrazu.
V případě výběru Bez vizuální opory bude do sloupce absence zrakové opory v seznamu testů vložena značka.

6. Při shromažďování dat Torzní
A. Vyzvěte pacienta, aby se upřeně díval dopředu a ponechal oči otevřené.
B. Klikněte na Snímání. Referenční rámec Torzní se zobrazí v pravém spodním rohu okna Nastavení testu.
Referenční rámec se porovná se shromážděnými daty za účelem stanovení přítomnosti torzního pohybu oka.
Referenční rámec lze využít pro všechny následné testy RPF. V případě nízké kvality udělte pacientovi znovu stejné
pokyny a klikněte na Snímání.
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Dobrá kvalita

Nízká kvalita

7. Polohujte pacienta. Viz strana ► 40.
8. Upravte ROI (Region of Interest – Oblast zájmu) okolo zornice:
–

Klikněte na zelený rámeček a tažením jej vycentrujte na zornici nebo

–

klikněte na zornici pro vycentrování zornice uvnitř zeleného rámečku.

9. V okně Video vyberte typ zobrazení obrazu: Obraz ve stupních šedi (A) nebo Umístění zornice (B).

Poznámka • Volba Obraz ve stupních šedi nebo Umístění zornice se využívá pouze pro detekci polohy zornice.
Záznam oka se vždy pořizuje pouze ve stupních šedi.

10. Pokud nebyla zornice detekována automaticky, zvolte Automatická hodnota prahu. Systém vycentruje zaměřovač na
zornici.
11. Požádejte pacienta, aby se upřeně díval na fixační terčík. Vyhodnoťte sledování zornice pozorováním zaměřovače.
Pokud zaměřovač nesleduje zornici (přeskakuje z místa na místo a nezůstává vycentrován na zornici), upravte sledování
tlačítkem + nebo – na posuvníku prahových hodnot.
Detekce zornice zajišťuje, že systém při kalibraci a pořizování údajů řádně sleduje zornici.
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Poznámka • Proveďte další úpravy a odstraňte veškeré bílé oblasti mimo bílý kruhový obraz zornice.

12. Vyberte OK pro přijetí Poloha ROI.
13. Nebyla-li kalibrace dosud provedena, pokračujte dle informací uvedených na straně ► 43.

8.4

Kalibrace
Upozornění •

Během tohoto postupu se zapnou oba lasery. Nedívejte se přímo do laserů. Použití jiných

ovládacích prvků, nastavení nebo výkonu procedur, než které jsou uvedeny v tomto dokumentu, může vést k
rizikovému vystavení záření.

1. Kliknutím na Lasery zap. zapněte oba lasery.

2. Požádejte pacienta, aby levý a pravý terčík umístil do stejné vzdálenosti na každou stranu fixačního terčíku.

3. Požádejte pacienta, aby se podíval na levý terčík a poté na pravý terčík. V okně Video zkontrolujte, zda zaměřovač stále
sleduje zornici.
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Poznámka • V okně Trasy v reálném čase (osa X v sekundách) sledujte údaje o hlavě a oku. Na základě sledování
oranžové trasy hlavy a zelené trasy oka můžete určit, zda pacient hýbe hlavou nebo očima (namísto upřeného
sledování fixačního terčíku), zda nadměrně nemrká nebo zda se řídí udílenými pokyny (spolupracuje).

4. Pokud zaměřovač nesleduje zornici (přeskakuje z místa na místo a nezůstává vycentrován na zornici), upravte sledování
tlačítkem + nebo – na posuvníku prahových hodnot.
Při kalibrační proceduře požádejte pacienta, aby měnil pohled mezi dvěma terčíky, které jsou vidět, když jsou lasery
zapnuté. Při změně pohledu pacienta systém sleduje pohyb zornice.

Poznámka • Pokud pacienta nelze kalibrovat (například zrak je tak špatný, že pacient nevidí fixační terčík nebo terčíky
laserových paprsků), klikněte na Výchozí a použijte výchozí hodnotu kalibrace (∆ = 21). Před kliknutím na Výchozí se
ujistěte, že se pacient dívá přímo před sebe na fixační terčík.

Pohyb očí mezi terčíky těchto dvou laserových paprsků je měřen a kalibrován vůči známým hodnotám mezi terčíky
těchto dvou laserových paprsků promítaných brýlemi. Hodnoty kalibrace souvisí s umístěním pixelů, které je rovno 7,5
stupně doleva a doprava od středu. Rozdíl mezi levou a pravou stranou se rovná počtu pixelů pro 15stupňový pohyb
oka. Tyto hodnoty slouží k analýze pohybu očí při pulzním testu HIT.
5. Klikněte na Spustit.

6. Požádejte pacienta, aby se natočil k fixačnímu terčíku a držel hlavu bez hnutí.
7. Požádejte pacienta, aby sledoval terčík laserového paprsku.

Poznámka • Hodnoty kalibrace jsou automaticky uloženy. Uložené kalibrační hodnoty je možno použít pro všechny
testy. Pokud s brýlemi nebylo hýbáno, není nutné mezi jednotlivými testy provádět novou kalibraci. Pokud zavřete a
poté znovu otevřete pacientův soubor, nová kalibrace bude nutná.

Zkouška kalibrace
1. Požádejte pacienta, aby upřel pohled na fixační terčík a pohyboval hlavou ze strany na stranu v malém úhlu (přibližně
10 stupňů).
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2. Zkontrolujte, zda se shodují rychlosti pohybu oka a hlavy.

Správná kalibrace – Rychlosti pohybu oka a hlavy se shodují.

(Příklady nesprávné kalibrace poukazují na kalibraci provedenou pro Hlavový pulz).

Špatná kalibrace – Rychlost pohybu oka je příliš nízká

Špatná kalibrace – Rychlost pohybu oka je příliš vysoká.

3. Pokud se rychlosti pohybu oka a hlavy neshodují, je třeba provést novou kalibraci nebo znovu nahlédnout do
pacientovy dokumentace.
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Poznámka • Pokud pacient během rotací hlavy o nízké frekvenci musí udělat několik vyrovnávacích pohybů očí,
může se jednat o poškození vestibulárního aparátu, cerebelární dysfunkci nebo obojí. Pokud výsledky testu
zahrnují vyrovnávací pohyby očí během rotací hlavy o nízké frekvenci, doporučujeme interpretovat výsledky
pulzního testu HIT opatrně. Údaje, které NEJSOU v normálních mezích, mohou souviset s periferní nebo
centrální poruchou. Testy VOR použijte k hodnocení pacienta s vyrovnávacími pohyby očí během zkoušky
kalibrace.

4. Pokud jste po prověření kalibrace spokojeni s jejím výsledkem, klikněte na Přijmout.
Otevře se okno Shromažďování dat a software je připraven zahájit shromažďování dat o hlavových pulzech.

Upozornění • Po provedení kalibrace je doporučováno neměnit polohu brýlí na hlavě pacienta.
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8.5

Optimalizace shromažďování dat
Funkce této aplikace zajišťují správné shromažďování dat:
•

Externí monitor
Externí monitor umožňuje zobrazit větší záběr oka. V případě připojení externího monitoru k počítači umístěte
monitor tak, aby bylo možné snadno sledovat videozáznam oka. Pro zobrazení videozáznamu oka na monitoru počítače
a zároveň na externím monitoru klikněte na

. Externí monitor zobrazuje hodnotu RPF v reálném čase pro

testy RPF a Uplynulá doba. U testů Pohled se Poloha pohledu mění dle stupně pohybu oka od středu během testu. U
testů Sakáda se během testu zobrazuje počet sakád Přijato a Provedené. Během přehrávání zobrazuje externí monitor
videozáznam oka. Zpětná vazba o poloze hlavy nebo Synchronizovaný videozáznam místnosti se také zobrazí dle
nastavení v Možnosti testu.

Poznámka • Pro pulzní testy HIT není využití externího monitoru podporováno.

•

Zpětná vazba o poloze hlavy
Pro testy RPF je výchozím nastavením možnost Zpětná vazba o poloze hlavy. Po nastavení této možnosti se na
monitoru počítače zobrazí referenční grafika polohy hlavy pacienta v reálném čase. Další informace o nastavení této
možnosti naleznete na straně ► 186.

8.6

Testy Pohled
Během těchto zkoušek shromažďují brýle údaje o horizontální a vertikální poloze očí. Vysokorychlostní kamera snímá obraz
oka.Software OTOsuite Vestibular zpracovává údaje o poloze oka a vypočítává rychlost pomalé fáze (RPF ).
Testy Pohled umožňují vyšetřit pohledový a spontánní nystagmus. Účelem těchto dvou typů testů je identifikace nystagmu
vyvolaného při upřeném pohledu pacienta do určité polohy. Pacient typicky sedí nebo je v kalorické pozici (hlava je
nakloněna o 30°). Poloha oka se vypočítá a zobrazí jako Poloha pohledu.

Pohled
Tento typ testu umožňuje posoudit pohyb oka pacienta ve stavu, kdy jsou jeho oči fixovány v (Vlevo, Vpravo, Nahoru,
Dolů a Střed). Existují dvě dodatečné podmínky testu (Zpětný levý a Zpětný pravý). Tyto podmínky umožňují posouzení
zpětného nystagmu. Na začátku testu se pacient dívá vlevo nebo vpravo. Data se následně shromáždí při přesunu pohledu
pacienta do středu.
Osoba provádějící test pacienta zajistí stimul, který má pacient upřeně sledovat. Tímto stimulem může být prst
vyšetřujícího, předmět (například hrot kuličkového pera nebo špendlíku) nebo laserové světlo promítané na stěnu pomocí
dálkového ovladače prezentace. V případě provádění testu bez vizuální opory lze pacientovi udílet slovní pokyny k tomu,
aby se díval určitým směrem. Dle standardu ANSI je nutné snímat stav očí alespoň po dobu 10 sekund, během kterých
směřují 30° od středu vpravo a vlevo a zároveň 25° od středu směrem vzhůru a dolů. Poloha pohledu je základem pro údaj
o stupních, pod nimiž se pacient upřeně dívá mimo střed. Za účelem posouzení střídavého nebo směrově proměnlivého
nystagmu je nutné snímat oči po dobu více než 2 minut. Mějte prosím na paměti, že pohled pacienta pod úhlem mimo
výše uvedený rozsah může způsobit nystagmus s maximální výchylkou, který není diagnosticky relevantní. Test Pohled lze
provádět s vizuální oporou nebo bez ní.

Spontaneous (spontánní)
Tento typ testu umožňuje posoudit pohyb oka pacienta v případech, kdy jsou oči v primární poloze a dívají se přímým
směrem bez vizuálních stimulů. V souladu s normou ANSI je nutné zaznamenávat stav očí alespoň po dobu 20 sekund.
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Podmínky pro pacienta nebo jeho hlavu mohou být různé. Pacient může být v sedě, může ležet v poloze naznak, může mít
bradu na hrudi nebo zakloněnou hlavu. Test Spontaneous (spontánní) lze provádět s vizuální oporou nebo bez ní.

Jiné
Tento typ testu umožňuje definovat test, který si přejete provést, a umožňuje vám posoudit pohyb očí pacienta.

8.7

Shromažďování dat Pohled
Informace o nastaveních dostupných v Možnosti testu při shromažďování dat najdete na straně ► 179.

Poznámka • Dočasný pacient umožňuje zahájit testování bez zadávání údajů o pacientovi. Na straně ► 24 je popsán
postup vytvoření nového pacienta nebo otevření stávajícího pacienta.

Během shromažďování dat je pro sledování pohybů hlavy možné využít zobrazení Zpětná vazba o poloze hlavy nebo
Synchronizovaný videozáznam místnosti. Není však nutné použít ani jedno z nich. (Výchozí zobrazení je nastaveno v
Možnosti testu).

Poznámka • Pokud používáte Synchronizovaný videozáznam místnosti, je možné, že bude nutné upravit polohu
kamery tak, aby pro shromažďování dat bylo zajištěno snímání celé hlavy pacienta. Při pořizování audiozáznamu je
důležité, aby kamera byla polohována tak, aby se minimalizovala úroveň okolního šumu.

1. Proveďte polohování hlavy pacienta.
2. Nastavte středový referenční bod:
A. Udělte pacientovi pokyny.
B. Klikněte na Laser zap. (A).
C. Požádejte pacienta, aby se upřeně díval na laserovou tečku promítanou na zeď. Ujistěte se, že je hlava ve
středové poloze, klikněte na Střed nebo stiskněte a podržte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace po
dobu alespoň 2 sekund. (Zobrazení se aktualizuje po uvolnění tlačítka).

3. Vyzvěte pacienta aby se díval vpřed na váš prst. Ujistěte se, že je zobrazena poloha pohledu 0°.
4. Pokračujte dle výběru:
•
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Podmínky testu − vše s výjimkou Zpětný levý
Požádejte pacienta, aby sledoval stimul do požadované polohy pohledu: Pro zahájení shromažďování dat klikněte
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na Start nebo stiskněte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace.
•

Podmínky testu − pouze Zpětný levý
Požádejte pacienta, aby sledoval stimul vlevo nebo vpravo. Pro zahájení shromažďování dat klikněte na Start nebo
stiskněte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace. Po zahájení shromažďování dat požádejte pacienta, aby svůj
pohled přesunul zpět do středové polohy pohledu.

Pro další shromažďování dat po překročení maximální doby trvání nastavené v možnostech testu klikněte na Rozšířit
nebo stiskněte a podržte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace. Prodloužení testu indikuje zvukový signál. Pro
zastavení shromažďování dat klikněte na Stop nebo stiskněte pravé tlačítko dálkového ovladače prezentace.

Sledování polohy očí
V závislosti na nastavení Možnosti testu, se horizontální (HP) a vertikální (VP) trasa polohy oka zobrazí v okně Sledování
polohy očí. K vložení značky události ( ) do trasy během shromažďování dat použijte některou z těchto metod:
•

Stiskněte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace.

•

Klikněte na Událost.

Značky událostí se vloží pod trasu.

RPF hodnota
Hodnota RPF (rychlost pomalé fáze) v reálném čase (A) je odhadovaná hodnota vypočtená na základě rozsahu variability v
okolí odhadu RPF . Tato hodnota se zobrazuje v horní pravé oblasti okna a má zelenou nebo oranžovou barvu.
•

Zelená: Je-li variabilita nízká, existuje vysoká pravděpodobnost, že hodnota je spolehlivá.

•

Oranžová: Je-li variabilita vysoká, je pravděpodobná spolehlivost hodnoty nízká.

Poznámka • RPF Hodnoty zobrazené v oranžové barvě je nutné považovat za méně spolehlivé, avšak nikoli
nepřesné.

Poloha pohledu hodnota
Hodnota polohy Poloha pohledu (B) je stupeň pohybu oka od středu. Poloha se zobrazí před zahájením shromažďování dat a
během něj. Levosměrný pohyb oka je záporná hodnota. Pravosměrný pohyb oka je kladná hodnota.

Poznámka • Další informace naleznete v instruktážním videu k Okulomotorický nebo na adrese
www.icsimpulse.com.

V okně Shromažďování dat se zobrazí:
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A. Test Type (typ vyšetření) – název testu, pro jehož potřeby se shromažďují data
(Název je kombinací směru testu a jeho podmínek.)
B. Uplynulá doba – trvání testu
C. Rychlost snímání – frekvence shromažďování dat vyčíslená v počtu snímků za sekundu (fps)
D. Kalibrace ∆ – vzdálenost mezi pravou a levou polohou oka v pixelech měřená během kalibrace.

Po dosažení maximální doby trvání testu se systém automaticky zastaví. (Maximální doba trvání testu je nastavena v
Možnosti testu).
•

Pro další shromažďování dat po překročení maximální doby trvání nastavené v možnostech testu klikněte na Rozšířit
nebo stiskněte a podržte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace. Prodloužení testu indikuje zvukový signál. Pro
zastavení shromažďování dat klikněte na Stop nebo stiskněte pravé tlačítko dálkového ovladače prezentace.

•

Pro předčasné zastavení testu klikněte na Stop nebo stiskněte pravé tlačítko ovladače prezentace. Data budou uložena.

•

Pro předčasné zastavení testu bez uložení dat klikněte na Zrušit.

Data jsou analyzována a zobrazí se v okně Analýza.

8.8

Analýza dat Pohled
Pro zobrazení konkrétního testu klikněte na záložku okna Test a poté klikněte na požadovaný test, který se takto
zvýrazní. Další informace o způsobu výběru testu najdete na straně ► 19.

8.8.1

Okno Analýza
Analýzu výsledků lze zobrazit v běžném režimu zobrazení nebo v režimu zvětšení. Viz strana ► 17.

Sledování polohy očí
V závislosti na nastavení Možnosti testu, se horizontální (HP) a vertikální (VP) trasa polohy oka zobrazí v okně Sledování
polohy očí.
Pro změnu zobrazených tras vyberte nebo zrušte výběr příslušného zaškrtávacího pole v legendě trasy. Nové nastavení platí
po dobu opakované analýzy testu. Po zavření souboru pacienta nebo provedení výběru jiného testu v seznamu testů tohoto
pacienta se zobrazení změní dle výběru v Možnosti testu.

Poznámka • Je-li záznam pacienta otevřený, veškeré změny nastavení provedené v Možnosti testu se zapíší do
záznamů otevřeného pacienta.
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Trasy se centrují kolem kurzoru. Ve zprávě se vytiskne část trasy zobrazená v okně Trasy a centrovaná v okolí kurzoru.

Rychlost pomalé fáze graf
Tento graf slouží k záznamu intenzity nystagmu. Tento graf zobrazuje jednotlivé body nystagmu identifikované algoritmem
RPF pro horizontální pravou (HP ) a vertikální pravou (VP ) trasu.
Špička RPF (°/s) je v grafu znázorněna čtvercem.
Pro výběr konkrétního bodu na něj klikněte nebo použijte levou/pravou směrovou klávesu pro přecházení mezi
jednotlivými body (mezi bitími). Okno RPF (B).

Poznámka • Vyberte TR za účelem zobrazení trasy polohy oka a grafu RPF pro Torzní.

Pokud algoritmus nezaznamená špičku, nastavte špičku této trasy ručně. Pro volbu okamžiku zahájení analýzy viz popis v
okně Opakovaná analýza na straně ► 52.
Viz strana ► 247, kde jsou uvedeny informace o způsobu stanovení Špička (°/s).

Detaily analýzy - Info

Parametry testu jsou uvedeny v seznamu:
•

Test Type (typ vyšetření) – název testu, pro jehož potřeby se shromažďují data
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•

Operátor – osoba přihlášená do softwaru OTOSuite Vestibular během shromažďování dat

•

Kalibrace ∆ – vzdálenost mezi pravou a levou polohou oka v pixelech měřená během kalibrace.

•

Doba testu – datum a čas zahájení shromažďování dat

•

Uplynulá doba – trvání testu

•

Čas zahájení analýzy – čas zahájení analýzy

RPF hodnoty
•

Bod (°/s) – rychlost pomalé fáze pro vybraný bod (vybrané bití)

•

Špička (°/s) – nastavení špičkové hodnoty rychlosti pomalé fáze
Viz strana ► 247, kde jsou uvedeny informace o způsobu stanovení Špička (°/s).

•

Prům. (°/s) – průměrná rychlost všech analyzovaných dat

•

Min. (°/s) – minimální rychlost všech analyzovaných dat

•

Max. (°/s) – maximální rychlost všech analyzovaných dat

Detaily analýzy - Poznámky
Komentáře týkající se testu, mohou být vkládány před testem, během něj i po něm. Chcete-li přidat nebo upravit
komentář, klikněte na záložku okna Poznámky. Další informace o nástrojích pro úpravy jsou uvedeny na straně ► 22.

Poznámka • Text dříve vložený do okna Test se zobrazí v okně Poznámky.

Detaily analýzy - Opakovaná analýza

Čas zahájení analýzy – všechny trasy
Pro vyjmutí dat v trase z analýzy:
1. V okně Sledování polohy očí přesuňte černý kurzor na nový čas zahájení.
2. V okně Detaily analýzy klikněte na záložku okna Opakovaná analýza.
3. Pro opakování analýzy klikněte na
•

Opakovaná analýza od kurzoru – analýza všech tras s časem zahájení nastaveným na další celou sekundu dle
polohy kurzoru

•
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Opakovaná analýza kompletní trasy – analyzuje všechny trasy od začátku
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Poznámka • Čas zahájení se zobrazuje v okně Info.

Graf RPF
Poznámka • Bez licence nelze během testu stanovit přítomnost nystagmu Torzní. Po zakoupení zajistí licence
zobrazení trasy polohy oka a grafu RPF .

Vyberte trasu, která má být upravena – HP, VP nebo TR.
•

•

Bod (°/s)
–

Odstranit – vyřadí vybraný bod z analýzy a zprávy

–

Obnovit – obnoví veškeré ručně odstraněné body

Špička (°/s)
–

Vyberte – nastaví novou špičkovou hodnotu dle polohy kurzoru

–

Obnovit – obnoví špičkovou hodnotu do umístění určeného algoritmem

Viz strana ► 247, kde jsou uvedeny informace o způsobu stanovení Špička (°/s).

8.8.2

Přehrávání shromažďování dat
Trasy polohy oka a videozáznam oka lze přehrávat synchronizovaně se zpětnou vazbou o poloze hlavy nebo videozáznamem
místnosti pořízeným během testu.
Tlačítka a výběry pro přehrávání videa

Přehrát

Spustí synchronizovaný videozáznam.

Pauza

Pozastaví synchronizovaný videozáznam.

Stop

Zastaví synchronizovaný videozáznam.

Přehrát od kurzoru

Vyberte spuštění přehrávání od polohy kurzoru. Není-li tato možnost vybrána,
zahajte přehrávání od začátku trasy.

Rychlost

Poznámka • Před nastavením rychlosti přehrávání zkontrolujte rychlost
snímků (fps) uvedenou pod videozáznamem oka.

•

Norma – videozáznam oka pořízený rychlostí 30 snímků za sekundu lze
přehrávat pouze normální rychlostí.

•

Pomalý – videozáznam oka pořízený rychlostí 60 snímků za sekundu lze
přehrávat normální nebo pomalou rychlostí.

•

Pomalejší – videozáznam oka pořízený rychlostí 60 snímků za sekundu
lze přehrávat normální nebo pomalou rychlostí.
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8.8.3

Pohledový graf
V případě dat získaných ve verzích předcházejících verzi 4.0 klikněte na záložku Analýza. V okně Detaily analýzy klikněte
na záložku Opakovaná analýza. Pro provedení opakované analýzy dat klikněte na Opakovaná analýza od kurzoru nebo
Opakovaná analýza kompletní trasy. Pro zobrazení dat v tomto okně klikněte na záložku Pohledový graf a vyberte test z
Seznam testů. Všech pět pohledových testů je nutné znovu analyzovat odděleně, aby se data správně načetla do okna
Analýza pohledového grafu.
Podmínky testu pohledu Střed, Vlevo, Vpravo, Nahoru a Dolů lze prohlížet v okně Analýza pohledového grafu. Pro
odstranění nebo přidání testů klikněte do sloupce
v Seznam testů. K zobrazení je možné vybrat pouze jeden test od
každé podmínky testu.

Sledování polohy očí
Trasy horizontální (HP) a vertikální (VP) polohy oka se u vybraných testů zobrazují v okně Sledování polohy očí.
Trasy se centrují kolem kurzoru. Pro zobrazení celé trasy klikněte na záložku Analýza.

Analýza pohledového grafu
Tento graf zobrazuje výsledky automatické analýzy.
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Pro každou podmínku testu je stanovena relativní pozice oka. Každou podmínku testu představuje rámeček v grafu:
pravosměrný pohled do levého rámečku (na základě pohledu pacienta na operátora), levosměrný pohled do pravého
rámečku, pohled směrem vzhůru do horního rámečku a pohled směrem dolů do spodního rámečku. Nystagmus se u všech
podmínek zkoušky posuzuje dle směru, rychlosti a amplitudy. Šipky v diagramu ukazují
•

směr (směr dle pohledu pacienta na tester),

•

intenzitu amplitudy (na základě tloušťky čáry šipky) a

•

intenzitu rychlosti (na základě tloušťky konce šipky) nystagmu.

Ořezy intenzity lze pro šipku nastavit v Možnosti testu. Kruh indikuje, že nebyl zjištěn nystagmus.
Pro každou podmínku testu Pohled jsou k dispozici následující hodnoty:

8.9

•

Směr : směr bití nystagmu

•

RPF x̄ (°/s) : průměrná rychlost pomalé fáze nystagmu ve stupních za sekundu

•

Amplituda (°) : průměrná amplituda nystagmu ve stupních

Testy VOR
V rámci těchto testů, pořizují brýle údaje o hlavě i očích. Gyroskop měří rychlost pohybů hlavy (stimul). Vysokorychlostní
kamera snímá obraz oka. Software OTOsuite Vestibular zpracuje údaje o rychlosti pohybu oka a údaje o rychlosti pohybu
hlavy (reakce). Společné zobrazení údajů o pohybech hlavy a o pohybech oka umožňuje klinickému lékaři určit, zda je
reakce v běžných mezích či ne.
Testy VOR umožňují posoudit vestibulookulární reflex (VOR) s podporou zraku i bez ní. Účelem těchto dvou testů je
identifikace vyrovnávacích pohybů očí a jejich přítomnosti ve všech podmínkách daného testu. Pacient sedí ve vzdálenosti
1 metru od stěny, na kterou je promítán fixační štítek a supresní štítek.

VVOR (Vizuální VOR)
Tento typ testu umožňuje posoudit vestibulookulární reflex pacienta s podporou zraku. Pacient je požádán, aby se upřeně
díval na pevný fixační terčík na stěně. Osoba provádějící test pacienta pomalu pohybuje jeho hlavou při frekvenci 0,5 Hz a v
rozsahu 10° v horizontální rovině nebo ve vertikální rovině. Po dobu testu by pacient měl být schopen trvale fixovat terčík.

VORS (VOR s potlačením)
Tento typ testu umožňuje posoudit vestibulookulární reflex pacienta bez podpory zraku. Pacient je požádán, aby se upřeně
díval na laserovou tečku promítanou na zeď. Tato laserová tečky se pohybuje spolu s hlavou. Osoba provádějící test
pacienta pomalu pohybuje jeho hlavou při frekvenci 0,5 Hz a v rozsahu 10° v horizontální rovině nebo ve vertikální rovině.
Po dobu testu by pacient měl být schopen trvale sledovat laserovou tečku. Test je možné provádět v místnosti s vypnutým
osvětlením.
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8.10

Shromažďování dat VOR
Informace o nastaveních dostupných v Možnosti testu při shromažďování dat najdete na straně ► 179.

Poznámka • Dočasný pacient umožňuje zahájit testování bez zadávání údajů o pacientovi. Na straně ► 24 je popsán
postup vytvoření nového pacienta nebo otevření stávajícího pacienta.

Při shromažďování dat je k dispozici Synchronizovaný videozáznam místnosti. (Zpětná vazba o poloze hlavy nelze pro
testy VOR zobrazit, protože rychlost snímání je u kamery vyšší).
Pokud používáte Synchronizovaný videozáznam místnosti, je možné, že bude nutné upravit polohu kamery tak, aby pro
shromažďování dat bylo zajištěno snímání celé hlavy pacienta. Při pořizování audiozáznamu je důležité, aby kamera byla
polohována tak, aby se minimalizovala úroveň okolního šumu.
1. Udělte pacientovi pokyny. (Požádejte jej například, aby nechal oči otevřené a upřeně sledoval fixační terčík.)
2. Pro zahájení shromažďování dat klikněte na Start nebo stiskněte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace. Pro další
shromažďování dat po překročení maximální doby trvání nastavené v možnostech testu klikněte na Rozšířit nebo
stiskněte a podržte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace. Prodloužení testu indikuje zvukový signál. Pro
zastavení shromažďování dat klikněte na Stop nebo stiskněte pravé tlačítko dálkového ovladače prezentace.
Záznamy tras se zobrazí v okně Trasy v reálném čase (osa X v sekundách). Zobrazují se rychlosti pohybu očí a hlavy. K
vložení značky události ( ) do trasy během shromažďování dat použijte některou z těchto metod:
•

Stiskněte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace.

•

Klikněte na Událost.

Značky událostí se vloží pod trasu.

Poznámka • Další informace naleznete v instruktážním videu k Okulomotorický nebo na adrese
www.icsimpulse.com.
V okně Shromažďování dat se zobrazí:
A. Test Type (typ vyšetření) – název testu, pro jehož potřeby se shromažďují data
(Název je kombinací směru testu a jeho podmínek.)
B. Uplynulá doba – trvání testu
C. Rychlost snímání – frekvence shromažďování dat vyčíslená v počtu snímků za sekundu (fps)
D. Kalibrace ∆ – vzdálenost mezi pravou a levou polohou oka v pixelech měřená během kalibrace.
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Po dosažení maximální doby trvání testu se systém automaticky zastaví. (Maximální doba trvání testu je nastavena v
Možnosti testu).
•

Pro další shromažďování dat po překročení maximální doby trvání nastavené v možnostech testu klikněte na Rozšířit
nebo stiskněte a podržte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace. Prodloužení testu indikuje zvukový signál. Pro
zastavení shromažďování dat klikněte na Stop nebo stiskněte pravé tlačítko dálkového ovladače prezentace.

•

Pro předčasné zastavení testu klikněte na Stop nebo stiskněte pravé tlačítko ovladače prezentace. Data budou uložena.

•

Pro předčasné zastavení testu bez uložení dat klikněte na Zrušit.

Data jsou analyzována a zobrazí se v okně Analýza.

8.11

Analýza dat VOR
Pro zobrazení konkrétního testu klikněte na záložku okna Test a poté klikněte na požadovaný test, který se takto
zvýrazní. Další informace o způsobu výběru testu najdete na straně ► 19.

8.11.1

Okno Analýza
Analýzu výsledků lze zobrazit v běžném režimu zobrazení nebo v režimu zvětšení. Viz strana ► 17.

Trasy v reálném čase (osa X v sekundách)
Trasy v grafu zobrazují rychlost pohybů oka a hlavy v průběhu shromažďování dat. Pro změnu zobrazených tras vyberte nebo
zrušte výběr příslušného zaškrtávacího pole v legendě trasy. Nové nastavení platí po dobu opakované analýzy testu. Po
zavření souboru pacienta nebo provedení výběru jiného testu v seznamu testů tohoto pacienta se zobrazení změní dle
výběru v Možnosti testu.
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Pro zobrazení celé trasy použijte rolovací lištu pod trasou.Ve zprávě se vytiskne část trasy zobrazená v okně Trasy a
centrovaná v okolí kurzoru.

Detaily analýzy

Parametry testu jsou uvedeny v seznamu:
•

Test Type (typ vyšetření) – název testu, pro jehož potřeby se shromažďují data

•

Operátor – osoba přihlášená do softwaru OTOSuite Vestibular během shromažďování dat

•

Kalibrace ∆ – vzdálenost mezi pravou a levou polohou oka v pixelech měřená během kalibrace.

•

Doba testu – datum a čas zahájení shromažďování dat

•

Uplynulá doba – trvání testu

Detaily analýzy - Poznámky
Komentáře týkající se testu, mohou být vkládány před testem, během něj i po něm. Chcete-li přidat nebo upravit
komentář, klikněte na záložku okna Poznámky. Další informace o nástrojích pro úpravy jsou uvedeny na straně ► 22.

Poznámka • Text dříve vložený do okna Test se zobrazí v okně Poznámky.

8.11.2

Přehrávání shromažďování dat
Trasy rychlosti pohybu oka a hlavy a videozáznam oka lze přehrávat synchronizovaně s videozáznamem místnosti.
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Tlačítka a výběry pro přehrávání videa

Přehrát

Spustí synchronizovaný videozáznam.

Pauza

Pozastaví synchronizovaný videozáznam.

Stop

Zastaví synchronizovaný videozáznam.

Přehrát od kurzoru

Vyberte spuštění přehrávání od polohy kurzoru. Není-li tato možnost vybrána,
zahajte přehrávání od začátku trasy.

Rychlost

Poznámka • Před nastavením rychlosti přehrávání zkontrolujte rychlost
snímků (fps) uvedenou pod videozáznamem oka.

•

Norma – videozáznam oka pořízený rychlostí 30 snímků za sekundu lze
přehrávat pouze normální rychlostí.

•

Pomalý – videozáznam oka pořízený rychlostí 60 snímků za sekundu lze
přehrávat normální nebo pomalou rychlostí.

•

Pomalejší – videozáznam oka pořízený rychlostí 60 snímků za sekundu
lze přehrávat normální nebo pomalou rychlostí.

8.12

Test Šikmá odchylka bulvy
Během tohoto testu shromažďují brýle údaje o očích. Vysokorychlostní kamera snímá obraz oka. Software
OTOsuite Vestibular zpracuje údaje o poloze očí a vypočítá stupeň výchylky oka.
Tento typ testu umožňuje posouzení vzájemné polohy očí pacienta v různých polohách (V sedě nebo Na zádech) s využitím
testu střídavým zákrytem. Účelem tohoto testu je identifikace výskytu okulární výchylky v důsledku zakrývání a odkrývání
jednoho z očí. Pacient je v sedě nebo leží na zádech. Pohyby oka pacienta se zaznamenávají s očima v primární poloze a za
zakrytí nejprve pravého oka a následného přesouvání zákrytu z jednoho oka na druhé.

8.13

Shromažďování dat Šikmá odchylka bulvy
Informace o nastaveních dostupných v Možnosti testu při shromažďování dat najdete na straně ► 179.

Poznámka • Dočasný pacient umožňuje zahájit testování bez zadávání údajů o pacientovi. Na straně ► 24 je popsán
postup vytvoření nového pacienta nebo otevření stávajícího pacienta.

Při shromažďování dat je k dispozici Synchronizovaný videozáznam místnosti. (Zpětná vazba o poloze hlavy není pro
tento test k dispozici, protože hlava se nepohybuje).
Pokud používáte Synchronizovaný videozáznam místnosti, je možné, že bude nutné upravit polohu kamery tak, aby pro
shromažďování dat bylo zajištěno snímání celé hlavy pacienta. Při pořizování audiozáznamu je důležité, aby kamera byla
polohována tak, aby se minimalizovala úroveň okolního šumu.
1. Udělte pacientovi pokyny. (Požádejte jej například, aby nechal oči otevřené a upřeně se díval vpřed.)
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2. Pro zahájení shromažďování dat klikněte na Start nebo stiskněte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace. Pro další
shromažďování dat po překročení maximální doby trvání nastavené v možnostech testu klikněte na Rozšířit nebo
stiskněte a podržte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace. Prodloužení testu indikuje zvukový signál. Pro
zastavení shromažďování dat klikněte na Stop nebo stiskněte pravé tlačítko dálkového ovladače prezentace.
V závislosti na nastavení Možnosti testu, se horizontální (HP) a vertikální (VP) trasa polohy oka zobrazí v okně
Sledování polohy očí.
3. Během shromažďování dat je pro správný výpočet posunu průměrné polohy očí nutné ručně zadat informaci o tom, zda
je oko ( ) nebo nezakryté ( ). Použijte některou z těchto metod:
•

Stiskněte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace. Tímto tlačítkem lze přecházet mezi vložením

•

Klikněte na Zakrýt/Odkrýt.

a

.

Ikony se vloží pod trasu.

Poznámka • Další informace naleznete v instruktážním videu k Okulomotorický nebo na adrese
www.icsimpulse.com.
V okně Shromažďování dat se zobrazí:
A. Test Type (typ vyšetření) – název testu, pro jehož potřeby se shromažďují data
(Název je kombinací směru testu a jeho podmínek.)
B. Uplynulá doba – trvání testu
C. Rychlost snímání – frekvence shromažďování dat vyčíslená v počtu snímků za sekundu (fps)
D. Kalibrace ∆ – vzdálenost mezi pravou a levou polohou oka v pixelech měřená během kalibrace.
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Po dosažení maximální doby trvání testu se systém automaticky zastaví. (Maximální doba trvání testu je nastavena v
Možnosti testu).
•

Pro další shromažďování dat po překročení maximální doby trvání nastavené v možnostech testu klikněte na Rozšířit
nebo stiskněte a podržte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace. Prodloužení testu indikuje zvukový signál. Pro
zastavení shromažďování dat klikněte na Stop nebo stiskněte pravé tlačítko dálkového ovladače prezentace.

•

Pro předčasné zastavení testu klikněte na Stop nebo stiskněte pravé tlačítko ovladače prezentace. Data budou uložena.

•

Pro předčasné zastavení testu bez uložení dat klikněte na Zrušit.

Data jsou analyzována a zobrazí se v okně Analýza.

8.14

Analýza dat Šikmá odchylka bulvy
Pro zobrazení konkrétního testu klikněte na záložku okna Test a poté klikněte na požadovaný test, který se takto
zvýrazní. Další informace o způsobu výběru testu najdete na straně ► 19.

8.14.1

Okno Analýza
Analýzu výsledků lze zobrazit v běžném režimu zobrazení nebo v režimu zvětšení. Viz strana ► 17.

Sledování polohy očí
V závislosti na nastavení Možnosti testu, se horizontální (HP) a vertikální (VP) trasa polohy oka zobrazí v okně Sledování
polohy očí.
Pro změnu zobrazených tras vyberte nebo zrušte výběr příslušného zaškrtávacího pole v legendě trasy. Nové nastavení platí
po dobu opakované analýzy testu. Po zavření souboru pacienta nebo provedení výběru jiného testu v seznamu testů tohoto
pacienta se zobrazení změní dle výběru v Možnosti testu.

Poznámka • Je-li záznam pacienta otevřený, veškeré změny nastavení provedené v Možnosti testu se zapíší do
záznamů otevřeného pacienta.

Trasy se centrují kolem kurzoru. Ve zprávě se vytiskne část trasy zobrazená v okně Trasy a centrovaná v okolí kurzoru.
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Detaily analýzy -Info

Parametry testu jsou uvedeny v seznamu:
•

Test Type (typ vyšetření) – název testu, pro jehož potřeby se shromažďují data

•

Operátor – osoba přihlášená do softwaru OTOSuite Vestibular během shromažďování dat

•

Kalibrace ∆ – vzdálenost mezi pravou a levou polohou oka v pixelech měřená během kalibrace.

•

Doba testu – datum a čas zahájení shromažďování dat

•

Uplynulá doba – trvání testu

•

Prům. posun polohy oka (°) – průměrná odchylka polohy oka (u horizontální a vertikální trasy) při změně podmínek ze
zakrytého na nezakryté oko a naopak.

Detaily analýzy - Poznámky
Komentáře týkající se testu, mohou být vkládány před testem, během něj i po něm. Chcete-li přidat nebo upravit
komentář, klikněte na záložku okna Poznámky. Další informace o nástrojích pro úpravy jsou uvedeny na straně ► 22.

Poznámka • Text dříve vložený do okna Test se zobrazí v okně Poznámky.

8.14.2

Přehrávání shromažďování dat
Trasy polohy oka a videozáznam oka lze přehrávat synchronizovaně s videozáznamem místnosti.
Tlačítka a výběry pro přehrávání videa
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Přehrát

Spustí synchronizovaný videozáznam.

Pauza

Pozastaví synchronizovaný videozáznam.

Stop

Zastaví synchronizovaný videozáznam.
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Tlačítka a výběry pro přehrávání videa

Přehrát od kurzoru

Vyberte spuštění přehrávání od polohy kurzoru. Není-li tato možnost vybrána,
zahajte přehrávání od začátku trasy.

Rychlost

Poznámka • Před nastavením rychlosti přehrávání zkontrolujte rychlost
snímků (fps) uvedenou pod videozáznamem oka.

•

Norma – videozáznam oka pořízený rychlostí 30 snímků za sekundu lze
přehrávat pouze normální rychlostí.

•

Pomalý – videozáznam oka pořízený rychlostí 60 snímků za sekundu lze
přehrávat normální nebo pomalou rychlostí.

•

Pomalejší – videozáznam oka pořízený rychlostí 60 snímků za sekundu
lze přehrávat normální nebo pomalou rychlostí.

8.15

Testy Sakáda
Při testu Sakáda promítají brýle vizuální stimuly horizontální sakády (laserové tečky pohybující se sem a tam) na povrch a
shromažďují data o horizontální poloze oka. Vysokorychlostní kamera zachytí obraz oka. Software OTOsuite Vestibular
zpracuje údaje o poloze oka a porovná je se stimuly.
Test Sakáda umožňuje posouzení vizuálního a okulomotorického systému při rychlém cíleném směrování. Účelem testu je
prokázání neobvyklých pohybů oka, když pacient sleduje horizontální stimuly sakád. Pacient sedí ve vzdálenosti alespoň 1
metru od stimulů. Pohyb oka je porovnán se stimulem. Měří se amplituda, rychlost, přesnost a latence:
•

Amplituda (°) měří velikost skoku mezi výchozí polohou a prvním zastavením pohybu oka delším než 75 ms. Kladné
hodnoty náleží k pravosměrným pohybům oka a záporné k levosměrným pohybům oka.

•

Nejvyšší rychlost (°/s) měří rychlost pohybu oka a představuje maximální rychlost dosaženou při sakadickém pohybu
oka v intervalu 18,75 ms. Kladné hodnoty náleží k pravosměrným pohybům oka a záporné k levosměrným pohybům
oka.

•

Přesnost (%) měří velikost odchylky pohybu oka dělenou cílovou odchylkou.

•

Latence (ms) měří reakční dobu nebo dobu mezi cílovým pohybem a prvním pohybem oka o hodnotě přes 108°/s.
Algoritmus odmítne jako artefakty pohyby oka, ke kterým dojde příliš brzy (150 ms před až 75 ms po cílovém pohybu),
příliš pozdě (500 ms po cílovém pohybu) nebo pohyby ve špatném směru.

Sakáda
Tento typ testu slouží k posouzení pohybu oka pacienta, když oči sledují stimuly sakád. Stimuly se z brýlí promítají na
povrch. Každá poloha oka trvá jednu sekundu. Třífázová laserová zkouška sakády je založena na 3 stimulech v náhodné
amplitudě a směru od 7,5° do 15° vodorovně vlevo nebo vpravo.
Test Sakáda se provádí s vizuální oporou.

8.16

Shromažďování dat Sakáda
Informace o nastaveních dostupných v Možnosti testu při shromažďování dat najdete na straně ► 179.
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Poznámka • Dočasný pacient umožňuje zahájit testování bez zadávání údajů o pacientovi. Na straně ► 24 je popsán
postup vytvoření nového pacienta nebo otevření stávajícího pacienta.

Během shromažďování dat je pro sledování pohybů hlavy možné využít zobrazení Zpětná vazba o poloze hlavy nebo
Synchronizovaný videozáznam místnosti. Není však nutné použít ani jedno z nich. (Výchozí zobrazení je nastaveno v
Možnosti testu).
1. Tento krok se uplatňuje pouze při sledování pohybů hlavy během shromažďování dat:
•

Pokud používáte Synchronizovaný videozáznam místnosti, je možné, že bude nutné upravit polohu kamery tak,
aby pro shromažďování dat bylo zajištěno snímání celé hlavy pacienta. Při pořizování audiozáznamu je důležité, aby
kamera byla polohována tak, aby se minimalizovala úroveň okolního šumu.

•

Využíváte-li Zpětná vazba o poloze hlavy, polohujte hlavu pacienta před zahájením shromažďování dat.
Pacientova hlava se nesmí pohybovat a musí být přesně ve středu. Nastavte středový referenční bod:
A. Udělte pacientovi pokyny.(Vyzvěte jej například, aby nechal oči otevřené).
B. Klikněte na Střed zap. (A).

C. Požádejte pacienta, aby se upřeně díval na laserovou tečku promítanou na zeď. Ujistěte se, že je hlava ve
středové poloze, klikněte na Střed nebo stiskněte a podržte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace po
dobu alespoň 2 sekund. (Zobrazení se aktualizuje po uvolnění tlačítka).

Poznámka • Ačkoli nejde o podmínku, je nelepším způsobem vysvětlení testu pacientovi zapnutí stimulů sakád a
procvičení jejich sledování pacientem.

2. Pro zobrazení stimulů sakády klikněte na Stimuly zap. (B).
3. Udělte pacientovi pokyny. (Pacientovi lze například sdělit, že má ponechat oči otevřené a hlavu v klidu, nemá
předvídat směr cíle a má nadále sledovat cíl na stěně).
4. Pro zahájení shromažďování dat klikněte na Start nebo stiskněte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace. Pro další
shromažďování dat po překročení maximální doby trvání nastavené v možnostech testu klikněte na Rozšířit nebo
stiskněte a podržte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace. Prodloužení testu indikuje zvukový signál. Pro
zastavení shromažďování dat klikněte na Stop nebo stiskněte pravé tlačítko dálkového ovladače prezentace.
Stimul a vodorovné okno (HP
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Počet Přijato (A) a Provedené (B) sakád se zobrazuje v pravé horní části okna.

Poznámka • Nebyly-li sakády přijaty, proveďte novou kalibraci a znovu zahajte test. U malých dětí a starších
dospělých, kteří nedokážou udržet hlavu v klidu, může být nutné poskytnou hlavě oporu a podržet ji během kalibrace
a shromažďování dat.

Poznámka • Další informace naleznete v instruktážním videu k Okulomotorický nebo na adrese
www.icsimpulse.com.

V okně Shromažďování dat se zobrazí:
A. Test Type (typ vyšetření) – název testu, pro jehož potřeby se shromažďují data
(Název je kombinací směru testu a jeho podmínek.)
B. Uplynulá doba – trvání testu
C. Rychlost snímání – frekvence shromažďování dat vyčíslená v počtu snímků za sekundu (fps)
D. Kalibrace ∆ – vzdálenost mezi pravou a levou polohou oka v pixelech měřená během kalibrace.

Po dosažení maximální doby trvání testu se systém automaticky zastaví. (Maximální doba trvání testu je nastavena v
Možnosti testu).
•

Pro další shromažďování dat po překročení maximální doby trvání nastavené v možnostech testu klikněte na Rozšířit
nebo stiskněte a podržte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace. Prodloužení testu indikuje zvukový signál. Pro
zastavení shromažďování dat klikněte na Stop nebo stiskněte pravé tlačítko dálkového ovladače prezentace.

•

Pro předčasné zastavení testu klikněte na Stop nebo stiskněte pravé tlačítko ovladače prezentace. Data budou uložena.
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•

Pro předčasné zastavení testu bez uložení dat klikněte na Zrušit.

Data jsou analyzována a zobrazí se v okně Analýza.

8.17

Analýza dat Sakáda
Pro zobrazení konkrétního testu klikněte na záložku okna Test a poté klikněte na požadovaný test, který se takto
zvýrazní. Další informace o způsobu výběru testu najdete na straně ► 19.

8.17.1

Okno Analýza
Analýzu výsledků lze zobrazit v běžném režimu zobrazení nebo v režimu zvětšení. Viz strana ► 17.

Sledování polohy očí
Stimul a trasy horizontální (HP) polohy oka se zobrazují v okně Sledování polohy očí. Trasy se zobrazují centrované
uprostřed okna. Pro zobrazení celé trasy použijte rolovací lištu pod trasou. Ve zprávě se vytiskne část trasy zobrazená v okně
Trasy a centrovaná v okolí kurzoru.

Grafy sakády
Účelem těchto grafů je poskytnutí představy o tom, nakolik oko sledovalo stimuly sakády. Všechny analyzované sakadické
pohyby oka generují jednu hodnotu sakády pro každý z analytických grafů: Nejvyšší rychlost, Přesnost a Latence. Hodnota
(A) se zobrazí po umístění kurzoru nad datový bod.

V každém grafu představují kruhy hrubá data. Čtverce představují průměrovaná data. Průměry jsou ovlivněny seskupením
všech sakadických pohybů očí dle amplitudy stimulu. (Skupiny jsou rozděleny takto: -20 to -10, -10 až 0, 0 až 10 a 10 až 20).
Pro výběr klikněte na datový bod sakády. Datové body lze také vybrat pomocí levého/pravého směrového tlačítka pro
přechod mezi jednotlivými body. Po výběru datového bodu určí kurzor trasy (A) čas, kdy se konkrétní sakáda vyskytla.
Čtvercový obrys vybraného datového bodu (B) a příslušné datové body v ostatních grafech identifikují data derivovaná při
analýze dané sakády. Okno Info zobrazuje hodnoty (C) jednotlivých datových bodů sakády a průměr levosměrných a
pravosměrných sakadických pohybů oka.
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Viz strana ► 248, kde jsou uvedeny informace o způsobu stanovení přijatých sakád.

Detaily analýzy - Info

Parametry testu jsou uvedeny v seznamu:
•

Test Type (typ vyšetření) – název testu, pro jehož potřeby se shromažďují data

•

Operátor – osoba přihlášená do softwaru OTOSuite Vestibular během shromažďování dat

•

Kalibrace ∆ – vzdálenost mezi pravou a levou polohou oka v pixelech měřená během kalibrace.

•

Doba testu – datum a čas zahájení shromažďování dat

•

Uplynulá doba – trvání testu

•

Přijato – počet přijatých sakád proti počtu přítomných sakád

•

Sakáda
Jednotlivé HP – amplituda, rychlost, přesnost a latence pro bod dat vybrané sakády
Levosměrný – průměrná rychlost, přesnost a latence pro všechny levosměrné pohyby očí v sakádě
Pravosměrný – průměrná rychlost, přesnost a latence pro všechny pravosměrné pohyby očí v sakádě
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Detaily analýzy - Poznámky
Komentáře týkající se testu, mohou být vkládány před testem, během něj i po něm. Chcete-li přidat nebo upravit
komentář, klikněte na záložku okna Poznámky. Další informace o nástrojích pro úpravy jsou uvedeny na straně ► 22.

Poznámka • Text dříve vložený do okna Test se zobrazí v okně Poznámky.
Detaily analýzy - Opakovaná analýza

V případě zařazení dalších vylepšení v budoucnu umožní Opakovat analýzu opakovanou analýzu dat. Pro změnu zobrazení
grafů Sakády klikněte na Hrubá nebo zaškrtávací pole Průměrováno a vyberte zobrazení: hrubých a průměrovaných dat,
pouze hrubých dat nebo pouze průměrovaných dat.
Pro opakování analýzy klikněte na

8.17.2

•

Odstranit sakádu – vyřadí sakádu z analýzy a zprávy

•

Obnovit sakády – obnoví veškeré ručně odstraněné sakády

Přehrávání shromažďování dat
Trasy stimulu a polohy oka a videozáznam oka lze přehrávat synchronizovaně se zpětnou vazbou o poloze hlavy nebo
videozáznamem místnosti pořízeným během testu.

Tlačítka a výběry pro přehrávání videa
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Přehrát

Spustí synchronizovaný videozáznam.

Pauza

Pozastaví synchronizovaný videozáznam.

Stop

Zastaví synchronizovaný videozáznam.

Přehrát od kurzoru

Vyberte spuštění přehrávání od polohy kurzoru. Není-li tato možnost vybrána,
zahajte přehrávání od začátku trasy.
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Tlačítka a výběry pro přehrávání videa

Rychlost

Poznámka • Před nastavením rychlosti přehrávání zkontrolujte rychlost
snímků (fps) uvedenou pod videozáznamem oka.

•

Norma – videozáznam oka pořízený rychlostí 30 snímků za sekundu lze
přehrávat pouze normální rychlostí.

•

Pomalý – videozáznam oka pořízený rychlostí 60 snímků za sekundu lze
přehrávat normální nebo pomalou rychlostí.

•

Pomalejší – videozáznam oka pořízený rychlostí 60 snímků za sekundu
lze přehrávat normální nebo pomalou rychlostí.
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9

Hlavový pulz
Existují dva typy testů Hlavový pulz. Pulzní testy HIT, při nichž se pacient upřeně dívá na fixní bod na stěně a Paradigma
potlačení hlavového pulzu nebo test SHIMP. Při testu SHIMP se jako bod na stěně využívá laserová tečka promítaná
brýlemi. Shromažďování dat a jejich analýza jsou u obou testů stejné.

9.1

Prostředí testu
Prostředí se může měnit, ale musí vám umožnit umístění pacienta alespoň jeden metr od stěny (nebo jiného pevného
povrchu, který lze použít jako projekční povrch).

Pro potřeby kalibrace a testů:

Poznámka • Pacient by měl sedět v křesle, které neumožňuje pohyby ani výkyvy.

1. Zvolte stěnu, která umožňuje umístění pacienta alespoň jeden metr před fixačním terčíkem.
2. Použijte jeden z fixačních terčíků dodávaných se systémem a připevněte jej na stěnu do místa, které vám umožní
pacienta umístit přímo před něj.

9.2

Detekce zornice
Pokud používáte pouze brýle, vyhledejte si pokyny pro jejich umístění na straně ► 32.

9.2.1

Test laterálních impulzů
Poznámka • Doporučuje se provést test Laterální před provedením testu LARP nebo testu RALP. Pro kalibraci je
nutné, aby byl vybrán typ testu Laterální.

1. Vyberte Test Type (typ vyšetření) : Laterální.
2. U pacientů se spontánním nystagmem nebo nystagmem vyvolaným upřeným pohledem (vyvolaným pozicí upřeného
pohledu během hlavového pulzu) zaškrtněte pole Spontánní nystagmus. Zaškrtnutím tohoto pole u pacienta, který
má spontánní nystagmus nebo nystagmus vyvolaný upřeným pohledem, dojde k zabránění nepřípustného odmítání
platných pulzů.
3. Umístěte pacienta alespoň jeden metr před stěnu. Viz strana ► 70.

Poznámka • Tlačítko Střed je zakázáno, je-li proveden výběr Laterální jako Test Type (typ vyšetření) .
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4. Upravte ROI (Region of Interest – Oblast zájmu) okolo zornice:
–

Klikněte na zelený rámeček a tažením jej vycentrujte na zornici nebo

–

klikněte na zornici pro vycentrování zornice uvnitř zeleného rámečku.

Poznámka • U testů Hlavový pulz a VOR je velikost pole ROI 100 x 100 pixelů při maximální rychlosti vzorkování
250 fps. U všech ostatních testů s výjimkou Torzní je velikost pole ROI 160 x 120 pixelů při maximální rychlosti
vzorkování 173 fps. U testů Torzní je velikost pole ROI 320 x 240 pixelů při maximální rychlosti vzorkování 60 fps.

5. V okně Video vyberte typ zobrazení obrazu: Obraz ve stupních šedi (A) nebo Umístění zornice(B).

Poznámka • Volba Obraz ve stupních šedi nebo Umístění zornice se využívá pouze pro detekci polohy zornice.
Záznam oka se vždy pořizuje pouze ve stupních šedi.

6. Pokud nebyla zornice detekována automaticky, zvolte Automatická hodnota prahu. Systém vycentruje zaměřovač na
zornici.
7. Požádejte pacienta, aby se upřeně díval na fixační terčík. Vyhodnoťte sledování zornice pozorováním zaměřovače.
Pokud zaměřovač nesleduje zornici (přeskakuje z místa na místo a nezůstává vycentrován na zornici), upravte sledování
tlačítkem + nebo – na posuvníku prahových hodnot.
Detekce zornice zajišťuje, že systém při kalibraci a pořizování údajů řádně sleduje zornici.
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Poznámka • Proveďte další úpravy a odstraňte veškeré bílé oblasti mimo bílý kruhový obraz zornice.

8. Vyberte OK pro přijetí Poloha ROI.
9. Pokračujte na stranu ► 74.

9.2.2

Test LARP nebo RALP
Poznámka • Doporučuje se provést test Laterální před provedením testu LARP nebo testu RALP. Pro kalibraci je
nutné, aby byl vybrán typ testu Laterální.

Tento postup předpokládá, že test bude proveden po testu laterálních pulzů.
1. Vyberte Test Type (typ vyšetření) : LARP nebo RALP. Výběr typu testu určuje, která rovina gyroskopů (neboli která
trasa hlavy) bude v zobrazení Trasa v reálném čase zvýrazněna tučně. Také určuje tvar výukových křivek.
2. U pacientů se spontánním nystagmem nebo nystagmem vyvolaným upřeným pohledem (vyvolaným pozicí upřeného
pohledu během hlavového pulzu) zaškrtněte pole Spontánní nystagmus. Zaškrtnutím tohoto pole u pacienta, který
má spontánní nystagmus nebo nystagmus vyvolaný upřeným pohledem, dojde k zabránění nepřípustného odmítání
platných pulzů.
3. Centrování laseru bude zapnuté. Polohujte pacienta tak, aby jeho hlava byla ve středové poloze vůči tělu a středová
laserová tečka mířila na fixační cíl.

Poznámka • Kliknutím na Střed se nastaví referenční bod, který slouží k zajištění zpětné vazby pozice hlavy a oka
během nastavení testu. Tlačítko je zakázáno, pokud Zpětná vazba polohy hlavy během nastavení není vybráno v
Možnosti testu. Informace o změnách nastavení najdete na straně ► 188.

4. Ujistěte se, že se hlava pacienta nepohybuje a je zcela v klidu, klikněte na Střed nebo stiskněte a podržte levé tlačítko
dálkového ovladače prezentace po dobu alespoň 2 sekund. (Zobrazení se aktualizuje po uvolnění tlačítka). Do grafiky
zpětné vazby bude přidán indikátor polohy oka (A).

5. Ujistěte se, že indikátor polohy oka směřuje z přední části hlavy přímo na grafiku zpětné vazby.
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Důležité • Řádné umístění indikátoru polohy oka zajišťuje správné polohování hlavy v následujícím kroku. Než budete
pokračovat, ujistěte se, že indikátor polohy oka směřuje z přední části hlavy přímo na grafiku zpětné vazby.

6. Přesuňte hlavu vpravo (test LARP) nebo vlevo (test RALP) a sledujte polohu hlavy v grafice zpětné vazby. Pohyb
zastavte, jakmile bude hlava v zeleném nebo žlutém rozsahu.
7. Upravte ROI (Region of Interest – Oblast zájmu) okolo zornice:
–

Klikněte na zelený rámeček a tažením jej vycentrujte na zornici nebo

–

klikněte na zornici pro vycentrování zornice uvnitř zeleného rámečku.

Dle potřeby upravte pomocí tlačítka + nebo – na posuvníku prahových hodnot.
8. Požádejte pacienta, aby se upřeně díval na fixační terčík. Vyhodnoťte sledování zornice pozorováním zaměřovače.
Pokud zaměřovač nesleduje zornici (přeskakuje z místa na místo a nezůstává vycentrován na zornici), upravte sledování
tlačítkem + nebo – na posuvníku prahových hodnot.
9. Sledujte polohu hlavy a nyní také polohu indikátoru oka v grafice zpětné vazby. Hlava a oko nesmí mít stejnou barvu.
–

Indikátor polohy oka musí být zelený.

–

Hlava může být zelená nebo žlutá. Upřednostňuje se zelená barva.

Poznámka • Nejvhodnější je zajistit, aby oko vždy bylo v zeleném rozsahu. U některých pacientů může být v
důsledku tvaru tváře nebo hybnosti šíje složité provést umístění hlavy tak, aby byla zvýrazněná zeleně a pacient
zároveň viděl fixační terčík.

•

Zelená barva indikuje optimální umístění s natočením hlavy o 40° až 46,9° a polohou oka 33° až 47°.

•

Žlutá barva indikuje přijatelné umístění s natočením hlavy o 35° až 39,9° a polohou oka 27° až 32,9°.

Poznámka • Zpětná vazba o poloze hlavy a oka slouží jako vodítko pro správný postup shromažďování dat.
Operátor by při polohování pacienta měl vždy vycházet z klinického posouzení. V závislosti na pohyblivosti krku
pacienta se jednotlivé pozice mohou lišit.
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10. Vyberte OK pro přijetí Poloha ROI.

Poznámka • Hodnoty kalibrace jsou automaticky uloženy. Uložené kalibrační hodnoty je možno použít pro všechny
testy. Pokud s brýlemi nebylo hýbáno, není nutné mezi jednotlivými testy provádět novou kalibraci. Pokud zavřete a
poté znovu otevřete pacientův soubor, nová kalibrace bude nutná.

11. Pokud byl test Lateral proveden před spuštěním tohoto testu, pokračujte na stranu ► 79.

9.3

Kalibrace
Upozornění •

Během tohoto postupu se zapnou oba lasery. Nedívejte se přímo do laserů. Použití jiných

ovládacích prvků, nastavení nebo výkonu procedur, než které jsou uvedeny v tomto dokumentu, může vést k
rizikovému vystavení záření.

1. Kliknutím na Lasery zap. zapněte oba lasery.

2. Požádejte pacienta, aby levý a pravý terčík umístil do stejné vzdálenosti na každou stranu fixačního terčíku.
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3. Požádejte pacienta, aby se podíval na levý terčík a poté na pravý terčík. V okně Video zkontrolujte, zda zaměřovač stále
sleduje zornici.

Poznámka • V okně Trasa v reálném čase sledujte příchozí údaje. Sledováním trasy hlavy (oranžová/modrá/růžová) a
trasy oka (zelená) můžete určit, zda pacient nehýbe hlavou nebo očima (místo upřeného sledování fixačního terčíku),
zda nadměrně nemrká nebo zda se řídí udílenými pokyny (spolupracuje).

4. Pokud zaměřovač nesleduje zornici (přeskakuje z místa na místo a nezůstává vycentrován na zornici), upravte sledování
tlačítkem + nebo – na posuvníku prahových hodnot.
Při kalibrační proceduře požádejte pacienta, aby měnil pohled mezi dvěma terčíky, které jsou vidět, když jsou lasery
zapnuté. Při změně pohledu pacienta systém sleduje pohyb zornice.

Poznámka • Pokud pacienta nelze kalibrovat (například zrak je tak špatný, že pacient nevidí fixační terčík nebo terčíky
laserových paprsků), klikněte na Výchozí a použijte výchozí hodnotu kalibrace (∆ = 21). Před kliknutím na Výchozí se
ujistěte, že se pacient dívá přímo před sebe na fixační terčík.

Pohyb očí mezi terčíky těchto dvou laserových paprsků je měřen a kalibrován vůči známým hodnotám mezi terčíky
těchto dvou laserových paprsků promítaných brýlemi. Hodnoty kalibrace souvisí s umístěním pixelů, které je rovno 7,5
stupně doleva a doprava od středu. Rozdíl mezi levou a pravou stranou se rovná počtu pixelů pro 15stupňový pohyb
oka. Tyto hodnoty slouží k analýze pohybu očí při pulzním testu HIT.
5. Klikněte na Spustit.
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6. Požádejte pacienta, aby se natočil k fixačnímu terčíku a držel hlavu bez hnutí.
7. Požádejte pacienta, aby sledoval terčík laserového paprsku.

Poznámka • Hodnoty kalibrace jsou automaticky uloženy. Uložené kalibrační hodnoty je možno použít pro všechny
testy. Pokud s brýlemi nebylo hýbáno, není nutné mezi jednotlivými testy provádět novou kalibraci. Pokud zavřete a
poté znovu otevřete pacientův soubor, nová kalibrace bude nutná.

Zkouška kalibrace
1. Požádejte pacienta, aby upřel pohled na fixační terčík a pohyboval hlavou ze strany na stranu v malém úhlu (přibližně
10 stupňů).
2. Zkontrolujte, zda se shodují rychlosti pohybu oka a hlavy.

Správná kalibrace – Rychlosti pohybu oka a hlavy se shodují.
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Špatná kalibrace – Rychlost pohybu oka je příliš nízká

Špatná kalibrace – Rychlost pohybu oka je příliš vysoká.

3. Pokud se rychlosti pohybu oka a hlavy neshodují, je třeba provést novou kalibraci nebo znovu nahlédnout do
pacientovy dokumentace.
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Poznámka • Pokud pacient během rotací hlavy o nízké frekvenci musí udělat několik vyrovnávacích pohybů očí,
může se jednat o poškození vestibulárního aparátu, cerebelární dysfunkci nebo obojí. Pokud výsledky testu
zahrnují vyrovnávací pohyby očí během rotací hlavy o nízké frekvenci, doporučujeme interpretovat výsledky
pulzního testu HIT opatrně. Údaje, které NEJSOU v normálních mezích, mohou souviset s periferní nebo
centrální poruchou. Testy VOR použijte k hodnocení pacienta s vyrovnávacími pohyby očí během zkoušky
kalibrace.

4. Pokud jste po prověření kalibrace spokojeni s jejím výsledkem, klikněte na Přijmout.
Otevře se okno Shromažďování dat a software je připraven zahájit shromažďování dat o hlavových pulzech.

Upozornění • Po provedení kalibrace je doporučováno neměnit polohu brýlí na hlavě pacienta.
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9.4

Videozáznam pohybu očí během testu
Poznámka • Nahrávat je nutné zkontrolovat, aby bylo možné přehrát shromážděná data.

Okno Video zobrazí obrázek oka.
Chcete-li začít s nahráváním videa současně se zahájením pořizování dat, zaškrtněte pole Nahrávat (A).

Poznámka • Informace o přehrávání videa najdete na straně ► 108.

9.5

Optimalizace shromažďování dat
Nejvhodnější je provést test Laterální před shromážděním dat LARP/RALP. Testy LARP/RALP se provádějí složitěji a
obeznámenost s testy Laterální zvýší úspěšnost shromažďování dat pro testy LARP/RALP.
Test Laterální může být test Hlavový pulz nebo SHIMP (Paradigma potlačení hlavového pulzu). Oba testy vyžadují bod na
ploše před pacientem. Během testu Hlavový pulz sleduje pacient fixní bod na ploše. Během testu SHIMP sleduje pacient
laserovou tečku promítanou brýlemi.
Test začíná s operátorem stojícím za pacientem s nasazenými brýlemi. Pacient je požádán, aby se upřeně díval na fixační
terčík Hlavový pulz nebo laserovou tečku SHIMP. Zatímco pacient upřeně sleduje terčík nebo bod, operátor otáčí hlavou
pacienta vodorovně, aby provedl laterální test pod malým úhlem (přibl. 10 až 20 °) krátkými, trhavými a nepředvídatelnými
pohyby v různém směru a různou rychlostí.
Při LARP otočte hlavu pacienta o 35–45 stupňů doprava. Požádejte pacienta, aby se upřeně díval na fixační terčík. Zornice
pravého oka se přesune k nosu. Operátor uchopí hlavu pacienta tak, aby jednou rukou držel bradu pacienta a druhou
temeno jeho hlavy a otáčí pacientovou hlavou svisle v malém úhlu a ve sklonu (přibl. 10 až 20 °) krátkými, trhavými a
nepředvídatelnými pohyby, v různém směru a různou rychlostí. Hlavový pulz směrem dolů stimuluje levý přední kanálek.
Hlavový pulz směrem vzhůru stimuluje pravý zadní kanálek.
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Při RALP otočte hlavu pacienta o 35–45 stupňů doleva. Požádejte pacienta, aby se upřeně díval na fixační terčík. Zornice
pravého oka se přesune na pravou stranu hlavy pacienta. Operátor uchopí hlavu pacienta tak, aby jednou rukou držel bradu
pacienta a druhou temeno jeho hlavy a otáčí pacientovou hlavou svisle v malém úhlu a ve sklonu (přibl. 10 až 20 °)
krátkými, trhavými a nepředvídatelnými pohyby, v různém směru a různou rychlostí. Hlavový pulz směrem dolů stimuluje
pravý přední kanálek. Hlavový pulz směrem vzhůru stimuluje levý zadní kanálek.

Laterální Hlavový pulz

Stimul
Vychýlení: 10-20°
Minimální přijatelná špičková rychlost pohybu hlavy:
120°/s – 250°/s
Špičkové zrychlení pohybu hlavy: 1200°/s2 – 2500°/s2

LARP Hlavový pulz

Stimul
Vychýlení: 10-20°
Minimální přijatelná špičková rychlost pohybu hlavy:
100°/s – 250°/s
Špičkové zrychlení pohybu hlavy: 1000°/s2 – 2500°/s2

RALP Hlavový pulz

Poznámka • Další informace naleznete v instruktážním videu k vHIT nebo na adrese www.icsimpulse.com.

Brýle pořizují údaje o pohybech hlavy i očí. Gyroskop měří rychlost pohybů hlavy (stimul). Vysokorychlostní kamera zachytí
obraz oka. Software OTOsuite Vestibular zpracuje údaje o rychlosti pohybu hlavy a údaje o rychlosti pohybu oka (reakce).
Společné zobrazení údajů o pohybech hlavy a o pohybech oka umožňuje klinickému lékaři určit, zda je reakce v běžných
mezích či ne.
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Školicí režim
Školicí režim vám pomůže s osvojením postupu řádného provedení hlavového pulzu před vyšetřením pacienta. Ve školicím
režimu je středové laserové světlo stále zapnuté. Na konci manévru hlavového pulzu indikuje poloha tečky, zda jste pohyb
hlavy zastavili v řádné poloze bez překmitu.
Nastavení školicího režimu
1. Na stěnu umístěte tři fixační terčíky: jeden do středové polohy, druhý 10° vlevo a další 10° vpravo.

2. Importujte zkušebního pacienta z demodat.
3. Otevřete zkušebního pacienta (název Školicí režim).
Na konci řádně provedeného levosměrného impulzu zůstane laserová tečka na levém fixačním terčíku. Na konci řádně
provedeného pravosměrného impulzu zůstane laserová tečka na pravém fixačním terčíku. Je-li manévr hlavového pulzu
proveden správně, odpovídají trasy hlavy zkušebním křivkám.
Řádné provedení manévrů hlavového pulzu lze cvičit pomocí brýlí umístěných na melounu.

Před zahájením přesuňte posuvník
prahových hodnot v okně Video,
abyste odstranili veškerý bílý šum.
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Při procvičování hlavových pulzů se ujistěte, že

82

•

že trasy hlavy odpovídají
zkušebním křivkám, jak je
uvedeno v tomto příkladu,

•

v okně shromažďování dat
nejsou hlášeny překmity a

•

zpětnou vazbu od operátora
indikuje zelený kroužek
(hlavový pulz je proveden
řádně).
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9.5.1

Trasa v reálném čase v okně
Toto okno umožňuje monitorovat pohyby hlavy a oka při provádění pulzního testu HIT. Typ vybraného testu (Laterální,
LARP nebo RALP) určuje, která trasa pohybu hlavy se zobrazí tučně. Tučně zobrazená trasa pohybu hlavy by měla odpovídat
té, která se v okamžiku doručení hlavového pulzu pohybuje. Zbylé dvě trasy pohybu hlavy by měly být lehce oploštělé. Tím
je zaručeno, že je stimulován ten kanál, který jste vybrali k testování.

Ve výchozím nastavení umožňuje Zpětná vazba operátora a Zpětná zvuková vazba posouzení každého hlavového pulzu:
•

Zelený kruh a vysoký tón znamenají, že hlavový pulz byl proveden adekvátním způsobem.

•

Oranžový kruh a nízký tón znamenají že hlavový pulz nebyl řádně proveden. V případě, že příčinou byla jedna z
následujících chyb, zobrazí se v okně pro shromažďování dat zpráva:
–

Příliš pomalu – nedostatečná rychlost pohybu hlavy

–

Příliš velký překmit – na konci hlavového pulzu došlo k pohybu hlavy směrem opačným vůči směru testu, nebo

–

Stimulace nesprávných rovin – při provádění testů LARP nebo RALP byl hlavový pulz proveden v rovinách, které
stimulovaly půlkruhové kanály odlišné od testovaných.

Poznámka • Pro informace o Zpětná vazba operátora viz Možnosti testu pro Hlavový pulz (na straně ► 188). Pro
informace o Zpětná zvuková vazba viz Možnosti testu pro nastavení Obecné (strana ► 180).
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9.5.2

Zkušební křivky v okně
V tomto okně představují šedé zkušební linky tvar správných hlavových pulzů při různých rychlostech: 100, 150, 200 a 250.
Tvar zkušebních křivek se mění v závislosti na typu zvoleného testu (Laterální, LARP, RALP). Oranžová trasy pohybů hlavy se
zápornými rychlostmi představuje pohyb doprava. Modrá trasa pohybů hlavy s kladnými rychlostmi představuje pohyb
doleva.
Skutečné trasy pohybů hlavy a oka jsou zobrazeny nad šedými zkušebními křivkami. Trasa pohybů oka je zelená. Bílé body
podél osy Y značí rychlosti provedených hlavových pulzů.

Algoritmus pořizování údajů analyzuje tyto údaje v reálném čase během jejich pořizování. Pokud hlavový impulz vyhovuje
kritériím algoritmu, bude přijatý hlavový impulz započítán do okna s pořízenými údaji. Hlavový impulz odpovídající zkušební
křivce je typicky započítán jako přijatý (platný) hlavový impulz.
Porovnávání skutečných tras pohybů hlavy (v tomto příkladu vyobrazeny modře) se zkušebními křivkami pomáhá zajistit, že
testovací zařízení provádí kvalitní hlavové impulzy, a že jsou součástí analýzy pouze správné údaje.

Poznámka • Další informace naleznete v instruktážním videu k vHIT nebo na adrese www.icsimpulse.com.

9.6

Shromažďování dat Hlavový pulz
Informace o nastaveních dostupných v Možnosti testu při shromažďování dat najdete na straně ► 179.

Poznámka • Dočasný pacient umožňuje zahájit testování bez zadávání údajů o pacientovi. Na straně ► 24 je popsán
postup vytvoření nového pacienta nebo otevření stávajícího pacienta.
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1. Dle potřeby změňte platné hlavové pulzy (A) vyžadované v rámci relace aktuálního testu. Změnu lze provést kliknutím
na šípky směřující nahoru či dolů nebo přímým zadáním čísla.

Poznámka • Doporučený minimální počet hlavových pulzů pro levostranné a pravostranné pulzy je dvacet (20).
Nastavení shromažďování dat může být libovolné číslo do 999. Viz strana ► 188.

2. Neaktivní (šedé) tlačítko Start značí, že systém je připraven k zahájení pořizování údajů o hlavových pulzech. V
opačném případě je pro zahájení shromažďování dat o hlavovém pulzu nutné kliknout na Start nebo na levé tlačítko
dálkového ovladače prezentace.

Upozornění • Pokud se při polohování pacientovy hlavy kdokoli dotkne brýlí nebo popruhu brýlí, může dojít k
pohybu kamery, která v pořízených údajích vytvoří artefakty.

3. Postavte se za pacienta, položte ruce na jeho hlavu v dostatečné vzdálenosti od brýlí a popruhu brýlí.

Poznámka • Další informace naleznete v instruktážním videu k vHIT nebo na adrese www.icsimpulse.com.

4. Požádejte pacienta, aby se upřeně díval na fixační terčík a pohybujte jeho hlavou dle popisu na straně ► 79.
U možnosti testu LARP a RALP, kdy je Zpětná vazba polohy oka během shromažďování zaškrtnuto v Možnosti testu,
odpovídá barva oka barvě indikátoru polohy oka v nastavení testu. Oko zůstane po dobu trvání testu zelené, pokud
bude hlava ve správné poloze a nepřesune se vzad směrem ke středu.
Při provádění Hlavový pulz zobrazují okna Trasa v reálném čase i Zkušební křivky trasy pohybů hlavy a oka, abyste
lépe porozuměli kvalitě shromažďovaných údajů. Popis těchto oken je uveden na straně ► 83 a ► 84.
Během testu se platné hlavové pulzy zobrazují pro levé i pravé pulzy (B). Levé a pravé hlavové pulzy, které nejsou
řádně provedeny, jsou sloučeny do počtu odmítnutých pulzů (C).
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Pohyb hlavy špičkovou rychlostí pod minimální hodnotou není považován za hlavový pulz:
–

Laterální − test má stanovené minimum 120°/s – 250°/s

–

LARP a RALP − test má stanovené minimum 100°/s – 250°/s

Poznámka • Pokud rychlost snímání klesne pod 219 snímků za sekundu, budou hlavové pulzy odmítnuty.

V okně Shromažďování dat se zobrazí:
A. Test Type (typ vyšetření) – název testu, pro jehož potřeby se shromažďují data
(Název je kombinací směru testu a jeho podmínek.)
B. Uplynulá doba – trvání testu
C. Rychlost snímání – frekvence shromažďování dat vyčíslená v počtu snímků za sekundu (fps)
D. Kalibrace ∆ – vzdálenost mezi pravou a levou polohou oka v pixelech měřená během kalibrace.

Shromažďování dat se při dosažení minimálního počtu levých a pravých hlavových pulzů automaticky zastaví. Pro předčasné
zastavení testu klikněte na Stop nebo stiskněte pravé tlačítko ovladače prezentace. Data budou uložena. (Data budou
uložena v případě provedení alespoň jednoho správného hlavového pulzu). Pro předčasné zastavení testu bez uložení dat
klikněte na Zrušit.
Data jsou automaticky analyzována a zobrazena v okně 2D analýza.
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9.7

Analýza detaily
Pro zobrazení konkrétního testu klikněte na záložku okna Test a poté klikněte na požadovaný test, který se takto zvýrazní.
Další informace o způsobu výběru testu najdete na straně ► 19.
Analýzu výsledků testů lze zobrazit ve skupině oken 2D analýza, Hexagram (hexagram) nebo 3D analýza. V zobrazení 2D a
3D lze výsledky zobrazit v běžném režimu zobrazení nebo ve režimu zvětšení. Analýzu výsledků lze zobrazit v běžném režimu
zobrazení nebo v režimu zvětšení. Viz strana ► 17.

9.7.1

Zesílení
Hodnocení tras pohybu oka a hlavy je prvním krokem interpretace dat. (Viz strana ► 94). Hodnocení dat o zesílení by vždy
mělo být prováděno jako sekundární.
Hodnota zesílení je poměr rychlosti pohybu oka vůči rychlosti pohybu hlavy. Jsou zobrazeny jednotlivé a průměrné hodnoty
zesílení. Okno Zesílení zobrazuje hodnoty zesílení podél osy Y a odpovídající špičkové rychlosti podél osy X. (Špičková
rychlost je maximální rychlost pro všech 175 vzorků představujících daný test). Pokud jsou jednotlivé hodnoty zesílení mezi
1,2 a 3, graf se automaticky zvětší nad 1,2.

V grafu zesílení jsou levé a pravé střední hodnoty označeny značkou Xs. V horní části grafu je umístěna legenda s barvami
pro levé a pravé hodnoty.
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Nad grafem se zobrazí
A. Pravé a levé střední hodnoty
B. Pravé a levé standardní odchylky
C. Asymetrie pravolevého vestibulookulárního reflexu (v tomto příkladu byl použit výchozí Asymetrie zesílení výpočet
Relativní (Newman-Toker/Mantokoudis)).

Hodnota Asymetrie odpovídá konkrétním testovaným rovinám: Laterální (pravou laterální k levé laterální) nebo LARP (levá
přední k pravé zadní) nebo RALP (pravá přední k levé zadní).
V Možnosti testu lze vybrat výchozí metodu výpočtu Asymetrie zesílení: Relativní (Newman-Toker/Mantokoudis)(1)
nebo Normalizovaný relativní (Jongkees)(2):

Normativní údaje
Hodnoty normativních ořezů jsou definovány na základě výzkumu dat.(3)
Stínování indikuje hranice dat mimo hodnoty normativních ořezů:
•

Údaje v bílé oblasti jsou v běžných mezích.

•

Údaje ve světle šedé oblasti značí jednostrannou ztrátu.

•

Údaje v tmavě šedé oblasti značí oboustrannou ztrátu.

Normativní hodnoty ořezu lze změnit.

Možnosti testu zahrnuje nastavení normativních hodnot ořezu. Viz strana ► 188.

(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. Poznámka: Veškeré normativní údaje byly

shromážděny s polohou ruky na temeni hlavy a hlavovým pulzem směřujícím ven.
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Normativní údaje o věku
Hodnoty normativních ořezů založené na věku jsou definovány jako průměr ± 2 standardních odchylek pro věkové rozmezí
10 až 99 let.(1)
V grafu Zesílení je oblast, ve které jsou data považována za odpovídající běžným mezím, vyznačena čárou.

Hodnoty zesílení přesahující 1,2
Hodnoty zesílení přesahující 1,2 mohou být výsledkem jednoho z následujících problémů nebo jejich kombinace:
1. Sklouznutí brýlí. Zkontrolujte, zda popruh přiléhá, kabel brýlí je připevněn k pacientovu pravému rameni nebo k límci s
jistou vůlí, a že mezi pěnovou vycpávkou a obličejem pacienta nejsou mezery. Obrázky znázorňující správné a špatné
umístění brýlí naleznete na straně ► 32.
2. Pacient je příliš blízko k fixačnímu terčíku. Pokud je pacient blíže než 1 metr, uvidíte zvýšené zesílení VOR způsobené
konvergencí očí. Při použití systému ICS Impulse nikdy nestůjte před pacientem a zabraňte, aby se upřeně díval na váš
nos. Tato metoda testování přináší vyšší zesílení VOR.
3. Během testu bylo na základě trasy v reálném časy prokázáno, že je hlava následuje oči, ale v testu bylo možné
pokračovat. V případě výskytu tohoto problému je před dalším pokračováním testu nutné zkontrolovat nastavení brýlí a
parametrů pacienta.
4. Pokud jste vyloučili možnosti 1, 2 a 3, je možné, že pacient trpí Meniérovou chorobou. (2)

Zobrazení údajů a hodnot
Chcete-li zobrazit pouze levá nebo pravá zesílení, klikněte na záložku okna Zobrazit a vyberte zaškrtávací pole Vlevo nebo
zaškrtávací pole Vpravo. Chcete-li zobrazit levé i pravé zesílení, zaškrtněte obě pole.

(1)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP and 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. Poznámka: Veškeré normativní údaje byly shromážděny s polohou ruky na

temeni hlavy a hlavovým pulzem směřujícím ven.
(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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Zesílení a špičková hodnota rychlosti jednotlivých hlavových pulzů se zobrazí v stavovém řádku při výběru některého bodu
zesílení nebo trasy.
•

Vyberte bod zesílení: Klikněte do okna Zesílení a přesuňte kurzor nad bod zesílení, který si přejete vybrat. Hodnota
zesílení se zobrazí vedle vybraného bodu (zakroužkovaný). V okně trasy se zvýrazní příslušná trasa.

•

Vyberte trasu: Klikněte na okno trasy a pomocí směrových kláves nebo rolovacího kolečka myši přecházejte mezi
jednotlivými trasami. Vybraná trasa se zvýrazní. Příslušný bod zesílení je vybrán (hodnota zesílení se nezobrazí).

A.
B.
C.
D.
E.

Stavový řádek
Zesílení okno
Hodnota zesílení
Okno trasy
Vybraná trasa

Pro vymazání vybraného hlavového pulzu:
•

Přesuňte kurzor na bod zesílení. Dvakrát klikněte myší.

•

Klikněte do okna sledování. Pomocí směrových kláves nebo rolovacího kolečka myši vyberte jednotlivou trasu.
Stiskněte tlačítko Vymazat.

Pro obnovení všech vymazaných hlavových pulzů klikněte na záložku okna Opakovaná analýza. Klikněte na Obnovit
odstraněná data.
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O sakádách
Aby bylo možné považovat špičkovou hodnotu za sakádu, musí být splněna následující kritéria:

9.7.2

–

Identifikace sakády na základě našeho patentovaného algoritmu (ve výchozím nastavení jsou špičkové hodnoty,
identifikované jako sakády, červené)

–

Výskyt po 70 ms po zahájení pohybu hlavy (hlavového pulzu) nebo později

Info

Analýza hlavového pulzu Data jsou k dispozici pro levosměrný i pravosměrný hlavový pulz a odmítnuté hlavové pulzy.
OTOsuite Vestibular využívá k analýze hlavových pulzů odlišné algoritmy.
•

Shromažďování dat – data hlavového pulzu, který algoritmus shromažďování dat přijal, jak se zobrazují v okně
shromažďování dat

•

Analýza – data hlavového pulzu, který analytický algoritmus přijal

Další informace viz strana ► 240.

Analýza trasy data vybrané trasy (v zobrazení zvýrazněna) zahrnují
•

Zesílení – výpočet zesílení je oblast pod rychlostí oka (očištěnou od sakád) dělená oblastí pod rychlostí hlavy

•

Latence – čas (ms), kdy se vyskytla špičková rychlost pohybu hlavy a zároveň prvních tří sakád

•

Amplituda (°/s) – maximum dosažené u hlavy a prvních tří sakád (ve stavovém řádku představované špičkovou
rychlostí)

Poznámka • Proveďte opakovanou analýzu dat shromážděných ve starší verzi softwaru než je 4.0 pro potřeby
správného vložení dat.

Jméno operátora a parametry testu jsou uvedeny v seznamu:
•

Rychlost snímání – frekvence shromažďování dat vyčíslená v počtu snímků za sekundu (fps)

•

Kalibrace ∆ – vzdálenost mezi pravou a levou polohou oka v pixelech měřená během kalibrace.

Při každé změně parametrů vyrovnávacích pohybů očí se zobrazí poznámka.
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9.7.3

Poznámky
Detaily analýzy - Poznámky
Komentáře týkající se testu, mohou být vkládány před testem, během něj i po něm. Chcete-li přidat nebo upravit
komentář, klikněte na záložku okna Poznámky. Další informace o nástrojích pro úpravy jsou uvedeny na straně ► 22.

Poznámka • Text dříve vložený do okna Test se zobrazí v okně Poznámky.

9.7.4

Zobrazit
Chcete-li změnit zobrazení grafu zesílení, vyberte Vlevo a/nebo zaškrtněte pole Vpravo a vyberte nebo zrušte zobrazení:
obě zesílení, pouze levá zesílení nebo pouze pravá zesílení. Chcete-li změnit zobrazení 2D grafu, zaškrtněte pole Rychlost
hlavy a/nebo Rychlost oka a vyberte nebo zrušte zobrazení: obě rychlosti, pouze rychlost pohybu hlavy nebo pouze
rychlost pohybu oka.

9.7.5

Opakovaná analýza

Opakovat analýzu − obnoví veškeré původní datové body zesílení před novou analýzou dat. (Nová analýza se provede na
základě nejnovějších nastavení Základní amplituda a Poloha při zahájení).
Poznámka • V případě doplnění nových funkcí je možné, že bude nutné využít tuto funkci pro údaje stávajícího
pacienta. (Nová analýza vyžaduje dostupnost hrubých dat).

Obnovit odstraněná data − obnoví veškeré původní datové body zesílení před novou analýzou dat.
Spontánní nystagmus − Zaškrtávací pole Spontánní nystagmus je označeno, pokud operátor vybere zaškrtávací pole
Spontánní nystagmus v okně Shromažďování dat.
Nová analýza dat se provede na základě označení pole Spontánní nystagmus. Předchozí úpravy dat (např. parametry
vyrovnávacích pohybů očí, odstranění bodů zesílení) nebudou zachovány.

Parametry vyrovnávacích pohybů očí vlevo/vpravo − vyberte pro úpravu parametrů vyrovnávacích pohybů očí u levých a
pravých hlavových pulzů
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Obnovit výchozí − obnovení parametrů vyrovnávacích pohybů očí na výchozí nastavení od výrobce na vybrané straně
(vlevo/vpravo)

Základní amplituda − Toto nastavení identifikuje sakádu na základě prudkosti sklonu na zadní straně sakády. Upravte
polohu posuvníku, pokud jste přesvědčeni, že byl pohyb oka identifikován nesprávně, nebo by pohyb oka měl být
identifikován jako sakáda.

Poloha při zahájení − Toto nastavení stanoví, kde má software začít vyhledávat přítomnost sakády. Upravte polohu
posuvníku, pokud jste přesvědčeni, že byl pohyb oka identifikován nesprávně, nebo by pohyb oka měl být identifikován
jako sakáda.
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9.8

2D analýza v okně
Výchozí barvy dat uvedených v grafech umožňují barvoslepým osobám snadno rozlišit různé barvy. Možnosti testu zahrnuje
nastavení změny výchozích barev používaných u každého typu dat. Přejete-li si provést změnu, klikněte na Barvy grafu
záložku okna v okně Možnosti a vyberte nové barvy. Viz strana ► 185.
Ve výchozím rozmístění je pravý graf (údaje o rychlosti pohybu hlavy a oka doprava) umístěn vpravo a levý graf (údaje o
rychlosti pohybu hlavy a oka doleva) vlevo. Pro změnu rozmístění klikněte Hlavový pulz na záložku okna Možnosti a
vyberte Zobrazit levý graf na pravé straně. Viz strana ► 188.
Chcete-li zobrazit pouze rychlost pohybu hlavy nebo oka, klikněte na záložku okna Zobrazit a vyberte zaškrtávací pole
Rychlost hlavy nebo Rychlost oka. Chcete-li zobrazit obě rychlosti, zaškrtněte obě pole.
Údaje z levé strany hlavy jsou zobrazeny modře a z pravé strany hlavy oranžově. Údaje o pohybech oka zobrazené zeleně
označují pohyb oka během hlavového pulzu (VOR) a po něm. Údaje o pohybech oka zobrazené červeně označují kmitavý
pohyb (jinými slovy vyrovnávací pohyby očí). Údaje jsou zobrazeny s rychlostí vykreslenou na ose Y a milisekundami
hlavového pulzu či vzorky na ose X. Pokud byla průměrná snímkovací frekvence nižší než 219, bude při konverzi dat ze starší
verze softwaru osa X zobrazena ve vzorcích.
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V rámci běžných mezí
V těchto příkladech dat Hlavový pulz a SHIMP jsou obě strany v běžných mezích.

Hlavový pulz
Při pohledu na graf Zesílení jsou všechny body dat v běžných mezích (v bílé oblasti). Údaje hlavy ukazují dobře provedené
hlavové impulzy a údaje oka ukazují vestibulookulární reflex (A) zrcadlící rychlosti hlavy. Může být přítomno několik
vyrovnávacích pohybů očí.
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SHIMP
Při pohledu na graf Zesílení jsou všechny body dat v běžných mezích (v bílé oblasti). Údaje hlavy ukazují dobře provedené
hlavové impulzy a údaje oka ukazují vestibulookulární reflex (A) zrcadlící rychlosti hlavy a zřetelné vyrovnávací pohyby očí.
Věnujte pozornost skutečnosti, že test SHIMP potlačuje schopnost produkovat skryté sakády a eliminuje potřebu
kompenzace sakád před vypočtením zesílení.
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Zřetelné sakády
Hlavový pulz
Toto je příklad údajů hlavových impulzů, které vykazují abnormální vestibulookulární reflex na levé straně, značený reakcí
zesílení a vyrovnávacími pohyby očí. Podíváte-li se na graf Zesílení, jsou všechny body údajů v šedé oblasti, což značí
jednostrannou ztrátu. Údaje hlavy ukazují velmi dobře provedené hlavové impulzy a údaje oka ukazují neadekvátní
vestibulookulární reflex (A), který nezrcadlí rychlosti hlavy. Jsou přítomné zřetelné vyrovnávací pohyby očí (B). Vyrovnávací
pohyby očí se snáze vizualizují v 3D analýza.
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SHIMP
Toto je příklad dat SHIMP, která vykazují abnormální vestibulookulární reflex oboustranné indikovaný reakcí zesílení. Při
pohledu na graf Zesílení jsou všechny body dat v šedé oblasti, což značí dvoustrannou ztrátu. Údaje hlavy ukazují velmi
dobře provedené hlavové pulzy a údaje oka ukazují neadekvátní vestibulookulární reflex, který nezrcadlí rychlosti hlavy.
Jsou-li vyrovnávací pohyby očí u SHIMP přítomné, jedná se o indikaci reziduální funkce. Pravá strana zjevně vykazuje
vestibulární funkci, protože jsou přítomné vyrovnávací pohyby očí.
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Skryté pohyby očí
Údaje hlavy ukazují velmi dobře provedené hlavové impulzy a údaje oka ukazují neadekvátní vestibulookulární reflex na
pravé straně, značený reakcí nárůstu a následnými kmity oka/sakádami. Podíváte-li se na graf Zesílení, jsou všechny body
údajů v šedé oblasti, což značí jednostrannou ztrátu. Asymetrie je 56 %. Pravá (abnormální) strana ovlivňuje levou
(normální) stranu. Údaje hlavy ukazují dobře provedené hlavové impulzy a údaje oka ukazují neadekvátní vestibulookulární
reflex (A), který nezrcadlí rychlosti hlavy. Jsou přítomné skryté vyrovnávací pohyby očí (B). Vyrovnávací pohyby očí se snáze
vizualizují v 3D analýza.
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9.9

okno Hexagram (hexagram)
U testů vybraných ve sloupci Zobrazit, poskytuje okno Hexagram (hexagram) přehledAnalýza vyrovnávacích pohybů
očíStřední hodnoty zesílení, PR skóre a zobrazuje grafy2D analýza.

A. Zobrazit sloupec
B. Analýza vyrovnávacích pohybů očí
C. Střední hodnoty zesílení a 2D analýza grafy

Na začátku jsou vybrány stejné testy jako v oknech 2D analýza a 3D analýza. Chcete-li přidat test(y), klikněte na tlačítko
vedle názvu testu ve sloupci Zobrazit.Chcete-li odebrat test(y), klikněte na tlačítko vedle názvu testu ve sloupci Zobrazit.
Pro zobrazení je možné vybrat pouze jeden test od každého typu.

Poznámka • Po ukončení zobrazení okna Hexagram (hexagram) se výběr testů vrátí k testům vybraným v oknech 2D
analýza a 3D analýza.

Ve výchozím rozmístění je pravý graf (údaje o rychlosti pohybu hlavy a oka doprava) umístěn vpravo a levý graf (údaje o
rychlosti pohybu hlavy a oka doleva) vlevo. Pro změnu rozmístění klikněte na Hlavový pulz na záložku okna v okně
Možnosti a vyberte Zobrazit levý graf na pravé straně. Viz strana ► 188.

9.9.1

Hexagram (hexagram)
V Hexagram (hexagram) jsou střední hodnoty zesílení představovány sloupci, jejichž délka se liší podle střední hodnoty
zesílení. Sloupce jsou zobrazeny uvnitř šestiúhelníku. Každá strana šestiúhelníku je označena zkratkou ze dvou písmen, která
odkazuje na jeden ze šesti půlkruhových kanálů:
•
•
•

LA (levý přední)
LL (levý boční)
LP (levý zadní)

•
•
•

RA (pravý přední)
RL (pravý boční)
RP (pravý zadní)

Vnější šestiúhelník představuje střední hodnotu zesílení 1,0. Vnitřní šestiúhelník představuje střední hodnotu zesílení 0,5.
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Sloupce zesílení jsou barevně zvýrazněny dle normativních hodnot ořezu pro grafy zesílení. Možnosti testu zahrnují
nastavení změny výchozích hodnot. Přejete-li si provést změnu Hlavový pulz klikněte na záložku okna Možnosti a vyberte
nové hodnoty. Viz strana ► 188.
Hodnoty Asymetrie (A) jsou výsledkem speciálních výpočtů prováděných pro každý soubor kanálů: přední k předním,
laterální k laterálním a zadní k zadním. Barva, ve které se hodnoty zobrazí indikuje použitý výpočet: Relativní nebo
Normalizovaný relativní.
V jednotlivých oknech je uveden seznam hodnot Střední hodnota zesílení a PR skóre (celkem PR skóre) (B). Barva oblasti,
ve které jsou hodnoty uvedeny, indikuje vzorec řazení vyrovnávacích pohybů očí: Norma, Seskupené nebo Rozptýlené.

V Možnosti testu lze vybrat výchozí metodu výpočtu Asymetrie zesílení: Relativní (Newman-Toker/Mantokoudis)(1)
nebo Normalizovaný relativní (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

Analýza vyrovnávacích pohybů očí
Důležité • Proveďte opakovanou analýzu dat shromážděných ve starší verzi softwaru než je 4.0 pro potřeby dat a
správného vložení.
- Byla-li uložena hrubá data, vyberte test v 2D analýza, klikněte na záložku okna Opakovaná analýza a klikněte na
Opakovat analýzu.
- Nebyla-li uložena hrubá data, vyberte levý test v 2D analýza. Klikněte na záložku okna Opakovaná analýza.
Přesuňte posuvník Základní amplituda nebo posuvník Poloha při zahájení. Klikněte na Obnovit výchozí. Opakujte
vpravo.

Analýza vyrovnávacích pohybů očí zahrnuje analýzu dat půlkruhových kanálů zobrazených v Hexagram (hexagram) .(1) V
Možnosti testu lze vybrat zobrazení zobrazení pouze této souhrnné analýzy nebo kompletní analýzy. Viz strana► 188.

Celkem (%) – procento zřetelných a skrytých sakád z celkových tras hlavového pulzu
Celkové PR skóre (%) – objem v rozsahu 0 a 100, kde 0 je minimum rozptýlených vyrovnávacích pohybů očí při daném
pulzním testu HIT a 100 je maximum rozptýlených vyrovnávacích pohybů očí při daném pulzním testu HIT. Za účelem
zjištění PR skóre se vypočítá první součinitel proměnné času výskytu každé sakády ve skupině sakád (skrytých i zřetelných).

Klasifikace
•

Zelená barva indikuje hodnotu v normálním rozmezí.

•

Modrá barva indikuje seskupení sakád.

• Oranžová barva indikuje, že sakády jsou rozptýlené.
Stejný barevný kód se používá i barevných sloupců panelů Hexagram (hexagram) .

(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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Kompletní analýza

Nevyskytují-li se u daného půlkruhového
kanálu skryté ani zřetelné vyrovnávací pohyby
očí, zobrazí se u příslušných datových hodnot
NA (neanalyzováno).

Hlava
Latence (ms) – průměrná latence u všech hlavových pulzů
Amplituda (°/s) – průměrná amplituda u všech hlavových pulzů
Skryté
% – procento sakád, které se vyskytnou po 70 ms a předtím, než rychlost hlavy přesáhne nulový bod všech tras
hlavových pulzů

Latence (ms) – průměrná latence všech skrytých sakád Hrot nástroje zobrazí standardní odchylku a koeficient kolísání.
Amplituda (°/s) – průměrná amplituda všech skrytých sakád Hrot nástroje zobrazí standardní odchylku a koeficient
kolísání.

PR skóre (%) – objem v rozsahu 0 a 100, kde 0 je minimum rozptýlených vyrovnávacích pohybů očí při daném pulzním
testu HIT a 100 je maximum rozptýlených vyrovnávacích pohybů očí při daném pulzním testu HIT. Za účelem zjištění
PR skóre se vypočítá první součinitel proměnné času výskytu každé sakády ve skupině skrytých sakád.

Zřetelné
% – procento sakád, které se vyskytnou poté, co rychlost hlavy přesáhne nulový bod všech tras hlavových pulzů
Latence (ms) – průměrná latence všech skrytých sakád Hrot nástroje zobrazí standardní odchylku a koeficient kolísání.
Amplituda (°/s) – průměrná amplituda všech skrytých sakád Hrot nástroje zobrazí standardní odchylku a koeficient
kolísání.

PR skóre (%) – objem v rozsahu 0 a 100, kde 0 je minimum rozptýlených vyrovnávacích pohybů očí při daném pulzním
testu HIT a 100 je maximum rozptýlených vyrovnávacích pohybů očí při daném pulzním testu HIT. Za účelem zjištění
PR skóre se vypočítá první součinitel proměnné času výskytu každé sakády ve skupině zřetelných sakád.
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9.10

3D analýza v okně
Výchozí barvy dat uvedených v grafech umožňují barvoslepým osobám snadno rozlišit různé barvy. Možnosti testu zahrnuje
nastavení změny výchozích barev používaných u každého typu dat. Přejete-li si provést změnu, klikněte na Barvy grafu
záložku okna v okně Možnosti a vyberte nové barvy. Viz strana ► 185.
Ve výchozím rozmístění je pravý graf (údaje o rychlosti pohybu hlavy a oka doprava) umístěn vpravo a levý graf (údaje o
rychlosti pohybu hlavy a oka doleva) vlevo. Pro změnu rozmístění klikněte Hlavový pulz na záložku okna Možnosti a
vyberte Zobrazit levý graf na pravé straně. Viz strana ► 188.
Tyto údaje lze prohlížet v rozsahu 360 stupňů. Chcete-li zobrazit data z různých pohledů, podržte levé tlačítko myši a
otáčejte dle potřeby. Chcete-li údaje vrátit do původního zobrazení, klikněte na Reset (A).
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Norma
V tomto příkladu dat hlavového pulzu jsou obě strany v běžných mezích. Při pohledu na graf Zesílení jsou všechny body dat
v běžných mezích (v bílé oblasti). Údaje hlavy ukazují dobře provedené hlavové impulzy a údaje oka ukazují
vestibulookulární reflex (A) zrcadlící rychlosti hlavy. Může být přítomno několik vyrovnávacích pohybů očí.
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Zřetelné sakády
Toto je příklad údajů hlavových impulzů, které vykazují abnormální vestibulookulární reflex na levé straně, značený reakcí
zesílení a vyrovnávacími pohyby očí. Podíváte-li se na graf Zesílení, jsou všechny body údajů v šedé oblasti, což značí
jednostrannou ztrátu. Údaje hlavy ukazují velmi dobře provedené hlavové impulzy a údaje oka ukazují neadekvátní
vestibulookulární reflex (A), který nezrcadlí rychlosti hlavy. Jsou přítomné zřetelné vyrovnávací pohyby očí (B). Dolů
směřující vrcholy na pravé straně jsou výsledkem spontánního nystagmu.
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Skryté sakády
Údaje hlavy ukazují velmi dobře provedené hlavové impulzy a údaje oka ukazují neadekvátní vestibulookulární reflex na
pravé straně, značený reakcí nárůstu a následnými kmity oka/sakádami. Podíváte-li se na graf zesílení, jsou všechny body
údajů v šedé oblasti, což značí jednostrannou ztrátu. Asymetrie je 56 %. Pravá (abnormální) strana ovlivňuje levou
(normální) stranu. Údaje hlavy ukazují dobře provedené hlavové impulzy a údaje oka ukazují neadekvátní vestibulookulární
reflex (A), který nezrcadlí rychlosti hlavy. Jsou přítomné skryté vyrovnávací pohyby očí (B). Všimněte si, jak jsou skryté
vyrovnávací pohyby očí blíže údajům o pohybech hlavy, zatímco zřetelné vyrovnávací pohyby očí jsou více vpravo od údajů
o pohybech hlavy.
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9.11

Přehrávání v okně
Synchronizované opakované přehrávání shromážděných dat, analýza dat a dostupných videozáznamů jsou k dispozici v okně
Přehrávání. Součástí okna je vždy
také
•

Trasa v reálném čase

•

Zkušební křivky

•

Zesílení graf

•

2D oka a trasy hlavy

•

Videozáznam oka

Je-li pro tento typ testu vybrána možnost Možnosti testu, bude k dispozici synchronizovaný videozáznam místnosti.

Přehrávání tlačítka a volby
Přehrát

Spustí synchronizovaný videozáznam.

Pauza

Pozastaví synchronizovaný videozáznam.

Stop

Zastaví synchronizovaný videozáznam.

Odstranit video

Vymaže videozáznamy pro vybraný test.

Poznámka • V zájmu úspory místa na disku doporučujeme odstraňovat videa,
která již nejsou potřebná. Po odstranění již není možné videa obnovit.
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Přehrávání tlačítka a volby
Přehrát od kurzoru

Vyberte spuštění přehrávání od polohy kurzoru. Není-li tato možnost vybrána,
zahajte přehrávání od začátku trasy.

Rychlost

Poznámka • Před nastavením rychlosti přehrávání zkontrolujte rychlost
snímků (fps) uvedenou pod videozáznamem oka.

•

Norma – videozáznam oka pořízený rychlostí 30 snímků za sekundu lze
přehrávat pouze normální rychlostí.

•

Pomalý – videozáznam oka pořízený rychlostí 60 snímků za sekundu lze
přehrávat normální nebo pomalou rychlostí.

•

Pomalejší – videozáznam oka pořízený rychlostí 120 snímků za sekundu lze
přehrávat normální nebo pomalou rychlostí.

Videozáznam místnosti je při všech rychlostech synchronizován s videozáznamem
oka.

Přehrávání dat shromážděných v softwaru verze starší než 4.0
Údaje o pacientovi
•

Starší data nelze přehrát.

•

Byla-li uložena hrubá data, je nejprve nutné provést opakovanou analýzu dat, aby je bylo možné zobrazit. Vyberte test v
2D analýza, klikněte na záložku Opakovaná analýza a klikněte na Opakovat analýzu.

•

Po dokončení opakované analýzy dat lze procházet trasy v reálném čase. U trasy v reálném čase lze kliknout na
jednotlivé hlavové pulzy:
–

přijatý hlavový pulz se zobrazí na zkušebních křivkách (odmítnutý hlavový pulz se nezobrazí),

–

trasy hlavy a oka budou zvýrazněny,

–

hodnota zesílení bude zakroužkovaná.

Videozáznamy
•

Videozáznamy oka při hlavovém pulzu dříve prohlížené v Záznam/přehrávání videa lze nyní prohlížet pouze v okně
Přehrávání v OTOsuite Vestibular.

•

Klikněte na záložku Video v Seznam testů a vyberte videozáznam, který si přejete přehrát.
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9.12

Grafy postupu
Analýzu relací vícenásobných testů lze zobrazit ve skupině oken Grafy postupu nebo Údaje o postupu. Tím mohou
uživatelé porovnávat výsledky pacienta z různých dnů testů. Porovnáváním relací testů mohou uživatelé zjistit, zda došlo ke
zlepšení nebo ke kompenzaci.
Pokud jsou k dispozici tři testy a více, tři testy, které se zobrazí na začátku, jsou: první test, nejnovější test a test právě
zobrazený v okně 2D a 3D. Chcete-li přidat test(y), klikněte na tlačítko vedle názvu testu ve sloupci Zobrazit.Chcete-li
odebrat test(y), klikněte na tlačítko vedle názvu testu ve sloupci Zobrazit.

Poznámka • Analýzu výsledků lze zobrazit v běžném režimu zobrazení nebo v režimu zvětšení. Viz strana ► 17.
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Grafy postupu
V tomto okně lze současně prohlížet čtyři relace testů. Zobrazení 3D grafů je popsáno na straně ► 104 a dále.
Výchozí barvy dat uvedených v grafech umožňují barvoslepým osobám snadno rozlišit různé barvy. Možnosti testu zahrnuje
nastavení změny výchozích barev používaných u každého typu dat. Přejete-li si provést změnu, klikněte na Barvy grafu
záložku okna v okně Možnosti a vyberte nové barvy. Viz strana ► 185.
Ve výchozím rozmístění je pravý graf (údaje o rychlosti pohybu hlavy a oka doprava) umístěn vpravo a levý graf (údaje o
rychlosti pohybu hlavy a oka doleva) vlevo. Pro změnu rozmístění klikněte Hlavový pulz na záložku okna Možnosti a
vyberte Zobrazit levý graf na pravé straně. Viz strana ► 188.
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Údaje o postupu
Graf zesílení zobrazuje to, co je popsáno na stranách od ► 87, vyjma toho, že legenda s barvami používanými v jednotlivých
testech je zobrazena v okně pro výběr testu. Střední hodnoty standardních odchylek jsou navíc indikovány vodorovnými
sloupci nad a pod symboly střední hodnoty zesílení (červené a modré X).
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Poziční

10.1

Prostředí testu
Prostředí se může měnit, ale musí vám umožnit umístění pacienta alespoň jeden metr od stěny (nebo jiného pevného
povrchu, který lze použít jako projekční povrch). Tato pozice bude využita pro kalibraci. Pro polohovací testy Dynamický a
terapii Polohovací je nutné polohovat pacienta tak, aby se na vyšetřovacím stole cítil pohodlně, neboť se bude přesouvat
ze sedu do polohy vleže na zádech.

Pro potřeby kalibrace:

Poznámka • Pacient by měl sedět v křesle, které neumožňuje pohyby ani výkyvy.

1. Zvolte stěnu, která umožňuje umístění pacienta alespoň jeden metr před fixačním terčíkem.
2. Použijte jeden z fixačních terčíků dodávaných se systémem a připevněte jej na stěnu do místa, které vám umožní
pacienta umístit přímo před něj.

10.2

Videozáznam pohybu očí během testu
Poznámka • Nahrávat je nutné zkontrolovat, aby bylo možné přehrát shromážděná data.

Okno Video zobrazí obrázek oka.
Označení Nahrávat (A) je výchozí nastavení. Videozáznam oka a shromažďování dat budou zahájeny současně.

10.3

Detekce zornice
Pokud používáte pouze brýle, vyhledejte si pokyny pro jejich umístění na straně ► 32.
Pokud používáte řešení bez vizuální opory, vyhledejte si pokyny pro umístění na straně ► 36.
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1. Vyberte test: Dynamický, nebo Polohovací.
2. Vyberte typ testu. Např. tři typy testů zahrnuté do testuDynamický: Dix-Hallpike, Test Hallpike-Stenger, Seemanův
manévr a Rolování.

Poznámka • Bez vizuální opory nemá být během kalibrace označeno.

3. V případě použití řešení bez vizuální opory vyberte zaškrtávací pole Bez vizuální opory.

Poznámka • Bez licence nelze během testu stanovit přítomnost nystagmu Torzní. Po zakoupení zajistí licence
zobrazení trasy polohy oka a grafu RPF .

4. Pro shromažďování dat Torzní označte zaškrtávací pole Torzní. (Pro výběr Torzní ve výchozích nastaveních, vyberte v
Možnosti testu možnost pro tento typ testu v příslušném okně této skupiny testů). Viz strana ► 256, kde je
vysvětleno zvětšení souboru s videozáznamem v případě výběru Torzní.
5. Vyberte testovací manévr (A). Např., existují čtyři manévry pro Dix-Hallpike test: Hlavový vlevo, Hlavový vpravo,
Hlavový vlevo opakovat a Hlavový vpravo opakovat.

Poznámka • Výběrem Bez vizuální opory nebo Torzní změníte rychlost snímání na 60 fps (snímků za sekundu). Tato
rychlost umožní ponechat závěrku kamery déle otevřenou (zvýší se světelná expozice), což má za následek lepší kvalitu
obrazu.
V případě výběru Bez vizuální opory bude do sloupce absence zrakové opory v seznamu testů vložena značka.

6. Při shromažďování dat Torzní
A. Vyzvěte pacienta, aby se upřeně díval dopředu a ponechal oči otevřené.
B. Klikněte na Snímání. Referenční rámec Torzní se zobrazí v pravém spodním rohu okna Nastavení testu.
Referenční rámec se porovná se shromážděnými daty za účelem stanovení přítomnosti torzního pohybu oka.
Referenční rámec lze využít pro všechny následné testy RPF. V případě nízké kvality udělte pacientovi znovu stejné
pokyny a klikněte na Snímání.
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Dobrá kvalita

Nízká kvalita

7. Polohujte pacienta. Viz strana ► 113.
8. Upravte ROI (Region of Interest – Oblast zájmu) okolo zornice:
–

Klikněte na zelený rámeček a tažením jej vycentrujte na zornici nebo

–

klikněte na zornici pro vycentrování zornice uvnitř zeleného rámečku.

Poznámka • U testů Hlavový pulz a VOR je velikost pole ROI 100 x 100 pixelů při maximální rychlosti vzorkování
250 fps. U všech ostatních testů s výjimkou Torzní je velikost pole ROI 160 x 120 pixelů při maximální rychlosti
vzorkování 173 fps. U testů Torzní je velikost pole ROI 320 x 240 pixelů při maximální rychlosti vzorkování 60 fps.

9. V okně Video vyberte typ zobrazení obrazu: Obraz ve stupních šedi (A) nebo Umístění zornice (B).

Poznámka • Volba Obraz ve stupních šedi nebo Umístění zornice se využívá pouze pro detekci polohy zornice.
Záznam oka se vždy pořizuje pouze ve stupních šedi.

10. Pokud nebyla zornice detekována automaticky, zvolte Automatická hodnota prahu. Systém vycentruje zaměřovač na
zornici.

Otometrics - ICS Impulse USB

115

10 Poziční

11. Požádejte pacienta, aby se upřeně díval na fixační terčík. Vyhodnoťte sledování zornice pozorováním zaměřovače.
Pokud zaměřovač nesleduje zornici (přeskakuje z místa na místo a nezůstává vycentrován na zornici), upravte sledování
tlačítkem + nebo – na posuvníku prahových hodnot.
Detekce zornice zajišťuje, že systém při kalibraci a pořizování údajů řádně sleduje zornici.

Poznámka • Proveďte další úpravy a odstraňte veškeré bílé oblasti mimo bílý kruhový obraz zornice.

12. Vyberte OK pro přijetí Poloha ROI.
13. Nebyla-li kalibrace dosud provedena, pokračujte dle informací uvedených na straně ► 116.

10.4

Kalibrace
Upozornění •

Během tohoto postupu se zapnou oba lasery. Nedívejte se přímo do laserů. Použití jiných ovládacích

prvků, nastavení nebo výkonu procedur, než které jsou uvedeny v tomto dokumentu, může vést k rizikovému vystavení
záření.

1. Kliknutím na Lasery zap. zapněte oba lasery.

2. Požádejte pacienta, aby levý a pravý terčík umístil do stejné vzdálenosti na každou stranu fixačního terčíku.
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3. Požádejte pacienta, aby se podíval na levý terčík a poté na pravý terčík. V okně Video zkontrolujte, zda zaměřovač stále
sleduje zornici.

Poznámka • V okně Trasy v reálném čase (osa X v sekundách) sledujte údaje o hlavě a oku. Na základě sledování
oranžové trasy hlavy a zelené trasy oka můžete určit, zda pacient hýbe hlavou nebo očima (namísto upřeného
sledování fixačního terčíku), zda nadměrně nemrká nebo zda se řídí udílenými pokyny (spolupracuje).

4. Pokud zaměřovač nesleduje zornici (přeskakuje z místa na místo a nezůstává vycentrován na zornici), upravte sledování
tlačítkem + nebo – na posuvníku prahových hodnot.
Při kalibrační proceduře požádejte pacienta, aby měnil pohled mezi dvěma terčíky, které jsou vidět, když jsou lasery
zapnuté. Při změně pohledu pacienta systém sleduje pohyb zornice.

Poznámka • Pokud pacienta nelze kalibrovat (například zrak je tak špatný, že pacient nevidí fixační terčík nebo terčíky
laserových paprsků), klikněte na Výchozí a použijte výchozí hodnotu kalibrace (∆ = 21). Před kliknutím na Výchozí se
ujistěte, že se pacient dívá přímo před sebe na fixační terčík.

Pohyb očí mezi terčíky těchto dvou laserových paprsků je měřen a kalibrován vůči známým hodnotám mezi terčíky
těchto dvou laserových paprsků promítaných brýlemi. Hodnoty kalibrace souvisí s umístěním pixelů, které je rovno 7,5
stupně doleva a doprava od středu. Rozdíl mezi levou a pravou stranou se rovná počtu pixelů pro 15stupňový pohyb
oka. Tyto hodnoty slouží k analýze pohybu očí při pulzním testu HIT.
5. Klikněte na Spustit.

6. Požádejte pacienta, aby se natočil k fixačnímu terčíku a držel hlavu bez hnutí.
7. Požádejte pacienta, aby sledoval terčík laserového paprsku.

Poznámka • Hodnoty kalibrace jsou automaticky uloženy. Uložené kalibrační hodnoty je možno použít pro všechny
testy. Pokud s brýlemi nebylo hýbáno, není nutné mezi jednotlivými testy provádět novou kalibraci. Pokud zavřete a
poté znovu otevřete pacientův soubor, nová kalibrace bude nutná.
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Zkouška kalibrace
1. Požádejte pacienta, aby upřel pohled na fixační terčík a pohyboval hlavou ze strany na stranu v malém úhlu (přibližně
10 stupňů).
2. Zkontrolujte, zda se shodují rychlosti pohybu oka a hlavy.

Správná kalibrace – Rychlosti pohybu oka a hlavy se shodují.

(Příklady nesprávné kalibrace poukazují na kalibraci provedenou pro Hlavový pulz).

Špatná kalibrace – Rychlost pohybu oka je příliš nízká

Špatná kalibrace – Rychlost pohybu oka je příliš vysoká.

3. Pokud se rychlosti pohybu oka a hlavy neshodují, je třeba provést novou kalibraci nebo znovu nahlédnout do
pacientovy dokumentace.
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Poznámka • Pokud pacient během rotací hlavy o nízké frekvenci musí udělat několik vyrovnávacích pohybů očí,
může se jednat o poškození vestibulárního aparátu, cerebelární dysfunkci nebo obojí. Pokud výsledky testu
zahrnují vyrovnávací pohyby očí během rotací hlavy o nízké frekvenci, doporučujeme interpretovat výsledky
pulzního testu HIT opatrně. Údaje, které NEJSOU v normálních mezích, mohou souviset s periferní nebo
centrální poruchou. Testy VOR použijte k hodnocení pacienta s vyrovnávacími pohyby očí během zkoušky
kalibrace.

4. Pokud jste po prověření kalibrace spokojeni s jejím výsledkem, klikněte na Přijmout.
Otevře se okno Shromažďování dat a software je připraven zahájit shromažďování dat o hlavových pulzech.

Upozornění • Po provedení kalibrace je doporučováno neměnit polohu brýlí na hlavě pacienta.
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10.5

Optimalizace shromažďování dat a léčby
Funkce této aplikace umožňují správné shromažďování dat a přesné provádění léčebných manévrů:
•

Externí monitor
Externí monitor umožňuje zobrazit větší záběr oka. V případě připojení externího monitoru k počítači umístěte
monitor tak, aby bylo možné snadno sledovat videozáznam oka. Pro zobrazení videozáznamu oka na monitoru počítače
a zároveň na externím monitoru klikněte na

. Externí monitor zobrazuje hodnotu RPF v reálném čase,

Rychlost hlavy a Uplynulá doba. Hodnota Rychlost hlavy (B) se mění dle rychlosti hlavy při pohybu během pozičního
testu. Během přehrávání zobrazuje externí monitor videozáznam oka. Zpětná vazba o poloze hlavy nebo
Synchronizovaný videozáznam místnosti se zobrazí dle nastavení v možnostech testu Možnosti testu.
Poznámka • Pro pulzní testy HIT není využití externího monitoru podporováno.

•

Zpětná vazba o poloze hlavy
Pro testy RPF je výchozím nastavením možnost Zpětná vazba o poloze hlavy. Po nastavení této možnosti se na
monitoru počítače zobrazí referenční grafika polohy hlavy pacienta v reálném čase. Další informace o nastavení této
možnosti naleznete na straně ► 191.
Klinicky je pro dynamické poziční testy polohovací terapii klíčové řádné polohování hlavy, které umožní přesnou
diagnostiku a úspěšnou léčbu. Data ze senzoru hlavy v brýlích sledují pohyb hlavy. Pohyb hlavy zobrazený softwarem
přímo odpovídá pohybu hlavy pacienta. Díky tomu může operátor polohovat hlavu různým způsobem a dosáhnout tak
jedinečných poloh v rámci každého dynamického pozičního testu nebo polohovacího manévru.
–

Testované nebo léčené půlkruhové kanály jsou zvýrazněny zeleně.

–

Při provádění testu nebo manévru se modrý bod pohybuje spolu s hlavou.

–

Jednotlivé polohy jsou číslovány dle prováděného testu nebo léčebného manévru a jsou označeny modrou
čárou. Posuňte hlavu pacienta dle modré tečky a posloupnosti číslování modrých čar.

Dix-Hallpike – Hlavový vlevo
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10.6

Dynamický
Během těchto testů shromažďují brýle údaje o očích. Vysokorychlostní kamera snímá obraz oka. Software
OTOsuite Vestibular zpracovává údaje o poloze oka a vypočítává rychlost pomalé fáze (RPF ).

10.6.1

Dynamický testy
Testy Dynamický umožňují posouzení nystagmu, k němuž dochází v důsledku dynamických změn orientace těla pacienta s
ohledem na gravitaci. Pacient typicky začíná v sedě a přesouvá se do polohy, která odpovídá pozici předního/zadního nebo
bočního kanálu kolmo k podlaze, čímž na kanál (kanály) působí gravitace. Tyto zkoušky slouží ke stanovení symptomů
pacienta způsobených benigním paroxysmální pozičním vertigem.

Dix-Hallpike nebo Test Hallpike-Stenger
Tento test hodnotí přední a zadní půlkruhový kanál na základě záznamů pohybů oka pacienta během manévru. Norma ANSI
doporučuje provedení této zkoušky za stavu, kdy zrak nemá vizuální oporu. Pacient je v sedě. V rámci obou zkoušek je v
závislosti na posuzované straně hlava otočena o 45° doleva nebo doprava.
Test Hallpike-Stenger
Pro tento test je zařazena dodatečná poloha, ve které je hlava centrována a hledí rovně. Pacient je rychle položen na záda a
jeho hlava je v mírném převisu přes hranu zkušebního stolu. Hlavu pacienta během zkoušky podpírá vyšetřující. V souladu s
normou ANSI je v této poloze nutné zaznamenávat stav očí alespoň po dobu 20 sekund. Záznam pohybů očí je nejlepší
provádět do okamžiku, kdy nystagmus ustoupí. Pacient je uveden zpět do sedu a pohyby očí se opět zaznamenávají, dokud
nystagmus neodezní.

Seemanův manévr
Pacient je v sedě.Hlava je otočena o 45° na stranu protilehlou k zasaženému uchu. Pacient leží na boku dle toho, na které
straně má zasažené ucho, a jeho nos směřuje vzhůru pod úhlem 30° v opačném směru.

Rolování
Tento test slouží k posouzení bočních půlkruhových kanálů na základě záznamů o pohybech oka pacienta během manévru.
Pacient leží naznak a má hlavu zvednutou vzhůru a nakloněnou o 30° tak, aby zasažené ucho směřovalo k podlaze. Hlava se
rychle otočí o 55° nebo do nejzazší možné polohy vlevo nebo vpravo v závislosti na posuzované straně. Hlavu pacienta
během zkoušky podpírá vyšetřující. Stav očí je v této poloze nutné zaznamenávat po dobu alespoň 20 sekund. Záznam
pohybů očí je nejlepší provádět do okamžiku, kdy nystagmus ustoupí. Pacient je uveden zpět do sedu a pohyby očí se opět
zaznamenávají, dokud nystagmus neodezní.
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10.7

Shromažďování dat Dynamický
Informace o nastaveních dostupných v Možnosti testu při shromažďování dat najdete na straně ► 179.

Poznámka • Dočasný pacient umožňuje zahájit testování bez zadávání údajů o pacientovi. Na straně ► 24 je popsán
postup vytvoření nového pacienta nebo otevření stávajícího pacienta.

Během shromažďování dat je pro sledování pohybů hlavy možné využít zobrazení Zpětná vazba o poloze hlavy (zajišťuje
řádné polohování hlavy během celého testu nebo manévru) nebo Synchronizovaný videozáznam místnosti. Není však
nutné použít ani jedno z nich. (Výchozí zobrazení je nastaveno v Možnosti testu).
1. Tento krok se uplatňuje pouze při sledování pohybů hlavy během shromažďování dat:
•

Pokud používáte Synchronizovaný videozáznam místnosti, je možné, že bude nutné upravit polohu kamery tak,
aby pro shromažďování dat bylo zajištěno snímání celé hlavy pacienta. Při pořizování audiozáznamu je důležité, aby
kamera byla polohována tak, aby se minimalizovala úroveň okolního šumu.

•

Využíváte-li Zpětná vazba o poloze hlavy, polohujte hlavu pacienta před zahájením shromažďování dat.
Pacientova hlava se nesmí pohybovat a musí být přesně ve středu. Nastavte středový referenční bod:
A. Udělte pacientovi pokyny. (Vyzvěte jej například, aby nechal oči otevřené).
B. Klikněte na Laser zap. (A).
C. Požádejte pacienta, aby se upřeně díval na laserovou tečku promítanou na zeď. Ujistěte se, že je hlava ve
středové poloze, klikněte na Střed nebo stiskněte a podržte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace po
dobu alespoň 2 sekund. (Zobrazení se aktualizuje po uvolnění tlačítka).

2. Pro zahájení shromažďování dat klikněte na Start nebo stiskněte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace. Pro další
shromažďování dat po překročení maximální doby trvání nastavené v možnostech testu klikněte na Rozšířit nebo
stiskněte a podržte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace. Prodloužení testu indikuje zvukový signál. Pro
zastavení shromažďování dat klikněte na Stop nebo stiskněte pravé tlačítko dálkového ovladače prezentace.

Sledování polohy očí
V závislosti na nastavení Možnosti testu, se horizontální (HP) a vertikální (VP) trasa polohy oka zobrazí v okně Sledování
polohy očí. K vložení značky události ( ) do trasy během shromažďování dat použijte některou z těchto metod:
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•

Stiskněte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace.

•

Klikněte na Událost.
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Značky událostí se vloží pod trasu.

RPF hodnota
Odhad reálného času RPF Tato hodnota se zobrazuje v horní pravé oblasti okna a má zelenou nebo oranžovou barvu.
•

Zelená: Je-li variabilita nízká, existuje vysoká pravděpodobnost, že hodnota je spolehlivá.

•

Oranžová: Je-li variabilita vysoká, je pravděpodobná spolehlivost hodnoty nízká.

Poznámka • RPF Hodnoty zobrazené v oranžové barvě je nutné považovat za méně spolehlivé, avšak nikoli
nepřesné.

Hodnota Rychlost hlavy (B) se mění dle rychlosti hlavy při pohybu během pozičního testu.

RPF v reálném čase umožňuje operátorovi snadné zjištění přítomnosti nebo nepřítomnosti nystagmu. Operátor ví, kdy
nystagmus odeznívá a pacienta lze přemístit do další polohy.

Poznámka • Další informace naleznete v instruktážním videu k Poziční nebo na adrese www.icsimpulse.com.

V okně Shromažďování dat se zobrazí:
A. Test Type (typ vyšetření) – název testu, pro jehož potřeby se shromažďují data
(Název je kombinací směru testu a jeho podmínek.)
B. Uplynulá doba – trvání testu
C. Rychlost snímání – frekvence shromažďování dat vyčíslená v počtu snímků za sekundu (fps)
D. Kalibrace ∆ – vzdálenost mezi pravou a levou polohou oka v pixelech měřená během kalibrace.

Otometrics - ICS Impulse USB

123

10 Poziční

Po dosažení maximální doby trvání testu se systém automaticky zastaví. (Maximální doba trvání testu je nastavena v
Možnosti testu).
•

Pro další shromažďování dat po překročení maximální doby trvání nastavené v možnostech testu klikněte na Rozšířit
nebo stiskněte a podržte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace. Prodloužení testu indikuje zvukový signál. Pro
zastavení shromažďování dat klikněte na Stop nebo stiskněte pravé tlačítko dálkového ovladače prezentace.

•

Pro předčasné zastavení testu klikněte na Stop nebo stiskněte pravé tlačítko ovladače prezentace. Data budou uložena.

•

Pro předčasné zastavení testu bez uložení dat klikněte na Zrušit.

Data jsou analyzována a zobrazí se v okně Analýza.

10.8

Dynamický analýza dat
Pro zobrazení konkrétního testu klikněte na záložku okna Test a poté klikněte na požadovaný test, který se takto
zvýrazní. Další informace o způsobu výběru testu najdete na straně ► 19.

10.8.1

Analýza v okně
Analýzu výsledků lze zobrazit v běžném režimu zobrazení nebo v režimu zvětšení. Viz strana ► 17.

Sledování polohy očí
V závislosti na nastavení Možnosti testu, se horizontální (HP) a vertikální (VP) trasa polohy oka zobrazí v okně Sledování
polohy očí.
Pro změnu zobrazených tras vyberte nebo zrušte výběr příslušného zaškrtávacího pole v legendě trasy. Nové nastavení platí
po dobu opakované analýzy testu. Po zavření souboru pacienta nebo provedení výběru jiného testu v seznamu testů tohoto
pacienta se zobrazení změní dle výběru v Možnosti testu.

Poznámka • Je-li záznam pacienta otevřený, veškeré změny nastavení provedené v Možnosti testu se zapíší do
záznamů otevřeného pacienta.

Trasy se centrují kolem kurzoru. Ve zprávě se vytiskne část trasy zobrazená v okně Trasy a centrovaná v okolí kurzoru.

Rychlost pomalé fáze graf
Tento graf slouží k záznamu intenzity nystagmu. Tento graf zobrazuje jednotlivé body nystagmu identifikované algoritmem
RPF pro horizontální pravou (HP ) a vertikální pravou (VP ) trasu.
Špička RPF (°/s) je v grafu znázorněna čtvercem.
Pro výběr konkrétního bodu na něj klikněte nebo použijte levou/pravou směrovou klávesu pro přecházení mezi
jednotlivými body (mezi bitími). Okno RPF (B).
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Pokud algoritmus nezaznamená špičku, nastavte špičku této trasy ručně. Pro volbu okamžiku zahájení analýzy viz popis v
okně Opakovaná analýza na straně ► 127.
Viz strana ► 247, kde jsou uvedeny informace o způsobu stanovení Špička (°/s).

Poznámka • Vyberte TR za účelem zobrazení trasy polohy oka a grafu RPF pro Torzní.
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Detaily analýzy - Info

Parametry testu jsou uvedeny v seznamu:
•

Test Type (typ vyšetření) – název testu, pro jehož potřeby se shromažďují data

•

Operátor – osoba přihlášená do softwaru OTOSuite Vestibular během shromažďování dat

•

Kalibrace ∆ – vzdálenost mezi pravou a levou polohou oka v pixelech měřená během kalibrace.

•

Doba testu – datum a čas zahájení shromažďování dat

•

Uplynulá doba – trvání testu

•

Čas zahájení analýzy – čas zahájení analýzy

RPF hodnoty
•

Bod (°/s) – rychlost pomalé fáze pro vybraný bod (vybrané bití)

•

Špička (°/s) – nastavení špičkové hodnoty rychlosti pomalé fáze
Viz strana ► 247, kde jsou uvedeny informace o způsobu stanovení špičkové hodnoty RPF.

Detaily analýzy - Poznámky
Komentáře týkající se testu, mohou být vkládány před testem, během něj i po něm. Chcete-li přidat nebo upravit
komentář, klikněte na záložku okna Poznámky. Další informace o nástrojích pro úpravy jsou uvedeny na straně ► 22.

Poznámka • Text dříve vložený do okna Test se zobrazí v okně Poznámky.
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Detaily analýzy - Opakovaná analýza

Čas zahájení analýzy – všechny trasy
Pro vyjmutí dat v trase z analýzy:
1. V okně Sledování polohy očí přesuňte černý kurzor na nový čas zahájení.
2. V okně Detaily analýzy klikněte na záložku okna Opakovaná analýza.
3. Pro opakování analýzy klikněte na
•

Opakovaná analýza od kurzoru – analýza všech tras s časem zahájení nastaveným na další celou sekundu dle
polohy kurzoru

•

Opakovaná analýza kompletní trasy – analyzuje všechny trasy od začátku

Poznámka • Čas zahájení se zobrazuje v okně Info.

Graf RPF
Poznámka • Bez licence nelze během testu stanovit přítomnost nystagmu Torzní. Po zakoupení zajistí licence
zobrazení trasy polohy oka a grafu RPF .

Vyberte trasu, která má být upravena – HP, VP nebo TR.
•

•

Bod (°/s)
–

Odstranit – vyřadí vybraný bod z analýzy a zprávy

–

Obnovit – obnoví veškeré ručně odstraněné body

Špička (°/s)
–

Vyberte – nastaví novou špičkovou hodnotu dle polohy kurzoru

–

Obnovit – obnoví špičkovou hodnotu do umístění určeného algoritmem

Viz strana ► 247, kde jsou uvedeny informace o způsobu stanovení Špička (°/s).
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10.8.2

Přehrávání shromažďování dat
Trasy polohy oka a videozáznam oka lze přehrávat synchronizovaně se zpětnou vazbou o poloze hlavy nebo videozáznamem
místnosti pořízeným během testu.
Tlačítka a výběry pro přehrávání videa

Přehrát

Spustí synchronizovaný videozáznam.

Pauza

Pozastaví synchronizovaný videozáznam.

Stop

Zastaví synchronizovaný videozáznam.

Přehrát od kurzoru

Vyberte spuštění přehrávání od polohy kurzoru. Není-li tato možnost vybrána,
zahajte přehrávání od začátku trasy.

Rychlost

Poznámka • Před nastavením rychlosti přehrávání zkontrolujte rychlost
snímků (fps) uvedenou pod videozáznamem oka.

•

Norma – videozáznam oka pořízený rychlostí 30 snímků za sekundu lze
přehrávat pouze normální rychlostí.

•

Pomalý – videozáznam oka pořízený rychlostí 60 snímků za sekundu lze
přehrávat normální nebo pomalou rychlostí.

•

Pomalejší – videozáznam oka pořízený rychlostí 60 snímků za sekundu
lze přehrávat normální nebo pomalou rychlostí.
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10.9

Polohovací testy
Během polohovacích manévrů shromažďují brýle údaje o očích. Vysokorychlostní kamera snímá obraz oka.Software
OTOsuite Vestibular zpracovává údaje o poloze oka a vypočítává rychlost pomalé fáze (RPF ).
Polohovací manévry slouží k vyšetření pacientů s diagnostikovaným benigním paroxysmálním pozičním vertigem. Při jejich
provádění se dynamicky mění orientace těla pacienta s ohledem na gravitaci.

Epley a manévry Liberační zahajuje pacient v sedě. Manévr Rolovací manévr začíná pacient v leže naznak s hlavou
zvednutou o 30°. Poté je pacient otočen tak, aby se částice přesunuly ven ze zasaženého kanálu.

Poznámka • Zpětná vazba o poloze hlavy zaručuje správnou polohu hlavy v každém kroku jednotlivých manévrů
prováděných během léčby.

Při veškeré léčbě Polohovací
•

Léčbu lze provádět s vizuální oporou nebo bez ní.

•

Zaznamenávají se všechny polohy očí, dokud nystagmus neodezní.

•

Hlavu pacienta během zkoušky podpírá vyšetřující.

Léčba předního a zadního půlkruhového kanálu
•

Epley – léčba pomocí canalith polohování

•

Liberační

Epley
Pacient je v sedě. V závislosti na léčené straně je hlava otočena o 45° doleva nebo doprava. Pacient se položí na záda a
jeho hlava je v mírném převisu přes hranu zkušebního stolu. Otočte hlavu o 90° v opačném směru. Pokračujte ve
stejném směru a otočte hlavu o dalších 90°.

Liberační
Pacient leží na zasaženém uchu a jeho nos směřuje vzhůru pod úhlem 45° v opačném směru. Přesuňte pacienta na
opačnou stranu a zachovejte orientaci jeho krku tak, aby se položil na nezasažené ucho a jeho nos byl otočen směrem
dolů pod úhlem 45°.

Léčba laterálních půlkruhových kanálů – Rolovací manévr
Pacient leží naznak a má hlavu zvednutou vzhůru a nakloněnou o 30° tak, aby zasažené ucho směřovalo k podlaze. Hlava se
otočí o 90° nebo do nejzazší možné polohy v opačném směru vůči ošetřované straně. Pokračujte ve stejném směru s
pacientem ležícím na boku a jeho hlavou otočenou o 90° nebo v nejzazší možné poloze. Otočte pacienta na břicho. Jeho
hlava musí být nakloněna k podlaze pod úhlem 30°. Pacient se bude dále otáčet ve stejném směru, přičemž zůstane ležet
na boku s hlavou otočenou o 90° nebo v nejzazší možné poloze a nakonec se vrátí do původní polohy.
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10.10

Shromažďování dat Polohovací
Informace o nastaveních dostupných v Možnosti testu při shromažďování dat najdete na straně ► 179.

Poznámka • Dočasný pacient umožňuje zahájit testování bez zadávání údajů o pacientovi. Na straně ► 24 je popsán
postup vytvoření nového pacienta nebo otevření stávajícího pacienta.

Během shromažďování dat je pro sledování pohybů hlavy možné využít zobrazení Zpětná vazba o poloze hlavy (zajišťuje
řádné polohování hlavy během celého testu nebo manévru) nebo Synchronizovaný videozáznam místnosti. Není však
nutné použít ani jedno z nich. (Výchozí zobrazení je nastaveno v Možnosti testu).
1. Tento krok se uplatňuje pouze při sledování pohybů hlavy během shromažďování dat:
•

Pokud používáte Synchronizovaný videozáznam místnosti, je možné, že bude nutné upravit polohu kamery tak,
aby pro shromažďování dat bylo zajištěno snímání celé hlavy pacienta. Při pořizování audiozáznamu je důležité, aby
kamera byla polohována tak, aby se minimalizovala úroveň okolního šumu.

•

Využíváte-li Zpětná vazba o poloze hlavy, polohujte hlavu pacienta před zahájením shromažďování dat.
Pacientova hlava se nesmí pohybovat a musí být přesně ve středu. Nastavte středový referenční bod:
A. Udělte pacientovi pokyny. (Vyzvěte jej například, aby nechal oči otevřené).
B. Klikněte na Laser zap. (A).
C. Požádejte pacienta, aby se upřeně díval na laserovou tečku promítanou na zeď. Ujistěte se, že je hlava ve
středové poloze, klikněte na Střed nebo stiskněte a podržte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace po
dobu alespoň 2 sekund. (Zobrazení se aktualizuje po uvolnění tlačítka).

2. Pro zahájení shromažďování dat klikněte na Start nebo stiskněte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace. Pro další
shromažďování dat po překročení maximální doby trvání nastavené v možnostech testu klikněte na Rozšířit nebo
stiskněte a podržte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace. Prodloužení testu indikuje zvukový signál. Pro
zastavení shromažďování dat klikněte na Stop nebo stiskněte pravé tlačítko dálkového ovladače prezentace.
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Sledování polohy očí
V závislosti na nastavení Možnosti testu, se horizontální (HP) a vertikální (VP) trasa polohy oka zobrazí v okně
Sledování polohy očí. K vložení značky události ( ) do trasy během shromažďování dat použijte některou z těchto
metod:
•

Stiskněte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace.

•

Klikněte na Událost.

Značky událostí se vloží pod trasu.

RPF hodnota
Odhad reálného času RPF Tato hodnota se zobrazuje v horní pravé oblasti okna a má zelenou nebo oranžovou barvu.
•

Zelená: Je-li variabilita nízká, existuje vysoká pravděpodobnost, že hodnota je spolehlivá.

•

Oranžová: Je-li variabilita vysoká, je pravděpodobná spolehlivost hodnoty nízká.

Poznámka • RPF Hodnoty zobrazené v oranžové barvě je nutné považovat za méně spolehlivé, avšak nikoli
nepřesné.

Hodnota Rychlost hlavy (B) se mění dle rychlosti hlavy při pohybu během pozičního testu.

RPF v reálném čase umožňuje operátorovi snadné zjištění přítomnosti nebo nepřítomnosti nystagmu. Operátor ví, kdy
nystagmus odeznívá a pacienta lze přemístit do další polohy.

Poznámka • Další informace naleznete v instruktážním videu k Poziční nebo na adrese www.icsimpulse.com.
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V okně Shromažďování dat se zobrazí:
A. Test Type (typ vyšetření) – název testu, pro jehož potřeby se shromažďují data
(Název je kombinací směru testu a jeho podmínek.)
B. Uplynulá doba – trvání testu
C. Rychlost snímání – frekvence shromažďování dat vyčíslená v počtu snímků za sekundu (fps)
D. Kalibrace ∆ – vzdálenost mezi pravou a levou polohou oka v pixelech měřená během kalibrace.

Po dosažení maximální doby trvání testu se systém automaticky zastaví. (Maximální doba trvání testu je nastavena v
Možnosti testu).
•

Pro další shromažďování dat po překročení maximální doby trvání nastavené v možnostech testu klikněte na Rozšířit
nebo stiskněte a podržte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace. Prodloužení testu indikuje zvukový signál. Pro
zastavení shromažďování dat klikněte na Stop nebo stiskněte pravé tlačítko dálkového ovladače prezentace.

•

Pro předčasné zastavení testu klikněte na Stop nebo stiskněte pravé tlačítko ovladače prezentace. Data budou uložena.

•

Pro předčasné zastavení testu bez uložení dat klikněte na Zrušit.

Data jsou analyzována a zobrazí se v okně Analýza.

10.11

Polohovací analýza dat
Pro zobrazení konkrétního testu klikněte na záložku okna Test a poté klikněte na požadovaný test, který se takto
zvýrazní. Další informace o způsobu výběru testu najdete na straně ► 19.
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10.11.1

Analýza v okně
Analýzu výsledků lze zobrazit v běžném režimu zobrazení nebo v režimu zvětšení. Viz strana ► 17.

Sledování polohy očí
V závislosti na nastavení Možnosti testu, se horizontální (HP) a vertikální (VP) trasa polohy oka zobrazí v okně Sledování
polohy očí.
Pro změnu zobrazených tras vyberte nebo zrušte výběr příslušného zaškrtávacího pole v legendě trasy. Nové nastavení platí
po dobu opakované analýzy testu. Po zavření souboru pacienta nebo provedení výběru jiného testu v seznamu testů tohoto
pacienta se zobrazení změní dle výběru v Možnosti testu.

Poznámka • Je-li záznam pacienta otevřený, veškeré změny nastavení provedené v Možnosti testu se zapíší do
záznamů otevřeného pacienta.

Trasy se centrují kolem kurzoru. Ve zprávě se vytiskne část trasy zobrazená v okně Trasy a centrovaná v okolí kurzoru.

Rychlost pomalé fáze graf
Tento graf slouží k záznamu intenzity nystagmu. Tento graf zobrazuje jednotlivé body nystagmu identifikované algoritmem
RPF pro horizontální pravou (HP ) a vertikální pravou (VP ) trasu.
Špička RPF (°/s) je v grafu znázorněna čtvercem.
Pro výběr konkrétního bodu na něj klikněte nebo použijte levou/pravou směrovou klávesu pro přecházení mezi
jednotlivými body (mezi bitími). Okno RPF (B).

Pokud algoritmus nezaznamená špičku, nastavte špičku této trasy ručně. Pro volbu okamžiku zahájení analýzy viz popis v
okně Opakovaná analýza na straně ► 135.
Viz strana ► 247, kde jsou uvedeny informace o způsobu stanovení Špička (°/s).

Poznámka • Vyberte TR za účelem zobrazení trasy polohy oka a grafu RPF pro Torzní.
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Detaily analýzy - Info

Parametry testu jsou uvedeny v seznamu:
•

Test Type (typ vyšetření) – název testu, pro jehož potřeby se shromažďují data

•

Operátor – osoba přihlášená do softwaru OTOSuite Vestibular během shromažďování dat

•

Kalibrace ∆ – vzdálenost mezi pravou a levou polohou oka v pixelech měřená během kalibrace.

•

Doba testu – datum a čas zahájení shromažďování dat

•

Uplynulá doba – trvání testu

•

Čas zahájení analýzy – čas zahájení analýzy

RPF hodnoty

134

•

Bod (°/s) – rychlost pomalé fáze pro vybraný bod (vybrané bití)

•

Špička (°/s) – nastavení špičkové hodnoty rychlosti pomalé fáze
Viz strana ► 247, kde jsou uvedeny informace o způsobu stanovení Špička (°/s).
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Detaily analýzy - Poznámky
Komentáře týkající se testu, mohou být vkládány před testem, během něj i po něm. Chcete-li přidat nebo upravit
komentář, klikněte na záložku okna Poznámky. Další informace o nástrojích pro úpravy jsou uvedeny na straně ► 22.

Poznámka • Text dříve vložený do okna Test se zobrazí v okně Poznámky.

Detaily analýzy - Opakovaná analýza

Čas zahájení analýzy – všechny trasy
Pro vyjmutí dat v trase z analýzy:
1. V okně Sledování polohy očí přesuňte černý kurzor na nový čas zahájení.
2. V okně Detaily analýzy klikněte na záložku okna Opakovaná analýza.
3. Pro opakování analýzy klikněte na
•

Opakovaná analýza od kurzoru – analýza všech tras s časem zahájení nastaveným na další celou sekundu dle
polohy kurzoru

•

Opakovaná analýza kompletní trasy – analyzuje všechny trasy od začátku

Poznámka • Čas zahájení se zobrazuje v okně Info.

Graf RPF
Poznámka • Bez licence nelze během testu stanovit přítomnost nystagmu Torzní. Po zakoupení zajistí licence
zobrazení trasy polohy oka a grafu RPF .

Vyberte trasu, která má být upravena – HP, VP nebo TR.
•

Bod (°/s)
–

Odstranit – vyřadí vybraný bod z analýzy a zprávy

–

Obnovit – obnoví veškeré ručně odstraněné body
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•

Špička (°/s)
–

Vyberte – nastaví novou špičkovou hodnotu dle polohy kurzoru

–

Obnovit – obnoví špičkovou hodnotu do umístění určeného algoritmem

Viz strana ► 247, kde jsou uvedeny informace o způsobu stanovení Špička (°/s).

10.11.2

Přehrávání shromažďování dat
Trasy polohy oka a videozáznam oka lze přehrávat synchronizovaně se zpětnou vazbou o poloze hlavy nebo videozáznamem
místnosti pořízeným během testu.
Tlačítka a výběry pro přehrávání videa

Přehrát

Spustí synchronizovaný videozáznam.

Pauza

Pozastaví synchronizovaný videozáznam.

Stop

Zastaví synchronizovaný videozáznam.

Přehrát od kurzoru

Vyberte spuštění přehrávání od polohy kurzoru. Není-li tato možnost vybrána,
zahajte přehrávání od začátku trasy.

Rychlost

Poznámka • Před nastavením rychlosti přehrávání zkontrolujte rychlost
snímků (fps) uvedenou pod videozáznamem oka.

•

Norma – videozáznam oka pořízený rychlostí 30 snímků za sekundu lze
přehrávat pouze normální rychlostí.

•

Pomalý – videozáznam oka pořízený rychlostí 60 snímků za sekundu lze
přehrávat normální nebo pomalou rychlostí.

•

Pomalejší – videozáznam oka pořízený rychlostí 60 snímků za sekundu
lze přehrávat normální nebo pomalou rychlostí.
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Kalorický

11.1

Prostředí testu
Prostředí musí umožňovat umístění pacienta alespoň jeden metr od stěny (nebo jiného pevného povrchu, který lze použít
jako projekční povrch). Tato pozice bude využita pro kalibraci a Spontaneous (spontánní) . Při Spontaneous (spontánní)
může být pacient umístěn i do kalorické pozice. Při kalorickém testu musí být pacient pohodlně umístěn na vyšetřovací
lavici v poloze ležmo na zádech a jeho hlava musí být fixována v poloze pod úhlem 30°. Laterální kanál je tak umístěn do
správné polohy pro kalorickou irigaci. Pacient nesmí mít vizuální oporu.

Pro potřeby kalibrace:

Poznámka • Pacient by měl sedět v křesle, které neumožňuje pohyby ani výkyvy.

1. Zvolte stěnu, která umožňuje umístění pacienta alespoň jeden metr před fixačním terčíkem.
2. Použijte jeden z fixačních terčíků dodávaných se systémem a připevněte jej na stěnu do místa, které vám umožní
pacienta umístit přímo před něj.

Kalorický shromažďování pomocí AirCal irigátoru:
Při použití irigátoru AirCal nastavte výchozí teplotu tak, aby odpovídala teplotě během prvního testu ve vašem protokolu
Kalorický.

11.2

Videozáznam pohybu očí během testu
Poznámka • Nahrávat je nutné zkontrolovat, aby bylo možné přehrát shromážděná data.

Okno Video zobrazí obrázek oka.
Označení Nahrávat (A) je výchozí nastavení. Videozáznam oka a shromažďování dat budou zahájeny současně.
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11.3

Detekce zornice
Pokud používáte řešení bez vizuální opory, vyhledejte si pokyny pro umístění na straně ► 36.
1. Vyberte test: Kalorický.
2. Vyberte typ testu. Např. tři typy testů zahrnuté do Kalorický testu: Spontaneous (spontánní) , Mono/nebo bitermální
a Ledová voda.

Poznámka • Bez vizuální opory nemá být během kalibrace označeno.

3. Označte zaškrtávací pole Bez vizuální opory.

Poznámka • Bez licence nelze během testu stanovit přítomnost nystagmu Torzní. Po zakoupení zajistí licence
zobrazení trasy polohy oka a grafu RPF .

4. Pro shromažďování dat Torzní označte zaškrtávací pole Torzní. (Pro výběr Torzní ve výchozích nastaveních, vyberte v
Možnosti testu možnost pro tento typ testu v příslušném okně této skupiny testů). Viz strana ► 256, kde je
vysvětleno zvětšení souboru s videozáznamem v případě výběru Torzní.
5. Při použití irigátoru AirCal nejprve zapněte irigátor. Proud vzduchu se vypne, jakmile irigátor dosáhne maximální doby
trvání (výchozí nastavení je 60 sekund). Před zahájením nového testu proud vzduchu znovu zapněte.
6. Vyberte testovací manévr. Např., existují čtyři manévry pro Mono/nebo bitermální test: Chladný vpravo, Studený
vlevo, Teplý vpravo a Teplý vlevo (A).

Poznámka • Pouze u irigátoru AirCal vede výběr
- Studený vlevo nebo Chladný vpravo k nastavení teploty AirCal na studenou.
- Teplý vlevo nebo Teplý vpravo k nastavení teploty AirCal na teplou.

7. Vyberte typ prováděné kalorické irigace, Vzduch nebo Voda.
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8. Upravte ROI (Region of Interest – Oblast zájmu) okolo zornice:
–

Klikněte na zelený rámeček a tažením jej vycentrujte na zornici nebo

–

klikněte na zornici pro vycentrování zornice uvnitř zeleného rámečku.

Poznámka • U testů Hlavový pulz a VOR je velikost pole ROI 100 x 100 pixelů při maximální rychlosti vzorkování
250 fps. U všech ostatních testů s výjimkou Torzní je velikost pole ROI 160 x 120 pixelů při maximální rychlosti
vzorkování 173 fps. U testů Torzní je velikost pole ROI 320 x 240 pixelů při maximální rychlosti vzorkování 60 fps.

Poznámka • Výběrem Bez vizuální opory nebo Torzní změníte rychlost snímání na 60 fps (snímků za sekundu). Tato
rychlost umožní ponechat závěrku kamery déle otevřenou (zvýší se světelná expozice), což má za následek lepší kvalitu
obrazu.
V případě výběru Bez vizuální opory bude do sloupce absence zrakové opory v seznamu testů vložena značka.

9. Při shromažďování dat Torzní
A. Vyzvěte pacienta, aby se upřeně díval dopředu a ponechal oči otevřené.
B. Klikněte na Snímání. Referenční rámec Torzní se zobrazí v pravém spodním rohu okna Nastavení testu.
Referenční rámec se porovná se shromážděnými daty za účelem stanovení přítomnosti torzního pohybu oka.
Referenční rámec lze využít pro všechny následné testy RPF. V případě nízké kvality udělte pacientovi znovu stejné
pokyny a klikněte na Snímání.
Dobrá kvalita

Nízká kvalita

10. Za předpokladu, že kalibrace byla již provedena, polohujte pacienta do polohy vleže na zádech a hlavou otočenou pod
úhlem 30°. Viz strana ► 137.
11. V okně Video vyberte typ zobrazení obrazu: Obraz ve stupních šedi(A) nebo Umístění zornice (B).

Poznámka • Volba Obraz ve stupních šedi nebo Umístění zornice se využívá pouze pro detekci polohy zornice.
Záznam oka se vždy pořizuje pouze ve stupních šedi.
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12. Pokud nebyla zornice detekována automaticky, zvolte Automatická hodnota prahu. Systém vycentruje zaměřovač na
zornici.
13. Požádejte pacienta, aby se upřeně díval na fixační terčík. Vyhodnoťte sledování zornice pozorováním zaměřovače.
Pokud zaměřovač nesleduje zornici (přeskakuje z místa na místo a nezůstává vycentrován na zornici), upravte sledování
tlačítkem + nebo – na posuvníku prahových hodnot.
Detekce zornice zajišťuje, že systém při kalibraci a pořizování údajů řádně sleduje zornici.

Poznámka • Proveďte další úpravy a odstraňte veškeré bílé oblasti mimo bílý kruhový obraz zornice.

14. Vyberte OK pro přijetí Poloha ROI.
15. Nebyla-li kalibrace dosud provedena, pokračujte dle informací uvedených na straně ► 140.

11.4

Kalibrace
Upozornění •

Během tohoto postupu se zapnou oba lasery. Nedívejte se přímo do laserů. Použití jiných ovládacích

prvků, nastavení nebo výkonu procedur, než které jsou uvedeny v tomto dokumentu, může vést k rizikovému vystavení
záření.

1. Kliknutím na Lasery zap. zapněte oba lasery.
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2. Požádejte pacienta, aby levý a pravý terčík umístil do stejné vzdálenosti na každou stranu fixačního terčíku.

3. Požádejte pacienta, aby se podíval na levý terčík a poté na pravý terčík. V okně Video zkontrolujte, zda zaměřovač stále
sleduje zornici.

Poznámka • V okně Trasy v reálném čase (osa X v sekundách) sledujte údaje o hlavě a oku. Na základě sledování
oranžové trasy hlavy a zelené trasy oka můžete určit, zda pacient hýbe hlavou nebo očima (namísto upřeného
sledování fixačního terčíku), zda nadměrně nemrká nebo zda se řídí udílenými pokyny (spolupracuje).

4. Pokud zaměřovač nesleduje zornici (přeskakuje z místa na místo a nezůstává vycentrován na zornici), upravte sledování
tlačítkem + nebo – na posuvníku prahových hodnot.
Při kalibrační proceduře požádejte pacienta, aby měnil pohled mezi dvěma terčíky, které jsou vidět, když jsou lasery
zapnuté. Při změně pohledu pacienta systém sleduje pohyb zornice.

Poznámka • Pokud pacienta nelze kalibrovat (například zrak je tak špatný, že pacient nevidí fixační terčík nebo terčíky
laserových paprsků), klikněte na Výchozí a použijte výchozí hodnotu kalibrace (∆ = 21). Před kliknutím na Výchozí se
ujistěte, že se pacient dívá přímo před sebe na fixační terčík.

Pohyb očí mezi terčíky těchto dvou laserových paprsků je měřen a kalibrován vůči známým hodnotám mezi terčíky
těchto dvou laserových paprsků promítaných brýlemi. Hodnoty kalibrace souvisí s umístěním pixelů, které je rovno 7,5
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stupně doleva a doprava od středu. Rozdíl mezi levou a pravou stranou se rovná počtu pixelů pro 15stupňový pohyb
oka. Tyto hodnoty slouží k analýze pohybu očí při pulzním testu HIT.
5. Klikněte na Spustit.

6. Požádejte pacienta, aby se natočil k fixačnímu terčíku a držel hlavu bez hnutí.
7. Požádejte pacienta, aby sledoval terčík laserového paprsku.

Poznámka • Hodnoty kalibrace jsou automaticky uloženy. Uložené kalibrační hodnoty je možno použít pro všechny
testy. Pokud s brýlemi nebylo hýbáno, není nutné mezi jednotlivými testy provádět novou kalibraci. Pokud zavřete a
poté znovu otevřete pacientův soubor, nová kalibrace bude nutná.

Zkouška kalibrace
1. Požádejte pacienta, aby upřel pohled na fixační terčík a pohyboval hlavou ze strany na stranu v malém úhlu (přibližně
10 stupňů).
2. Zkontrolujte, zda se shodují rychlosti pohybu oka a hlavy.

Správná kalibrace – Rychlosti pohybu oka a hlavy se shodují.
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(Příklady nesprávné kalibrace poukazují na kalibraci provedenou pro Hlavový pulz).

Špatná kalibrace – Rychlost pohybu oka je příliš nízká

Špatná kalibrace – Rychlost pohybu oka je příliš vysoká.

3. Pokud se rychlosti pohybu oka a hlavy neshodují, je třeba provést novou kalibraci nebo znovu nahlédnout do
pacientovy dokumentace.
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Poznámka • Pokud pacient během rotací hlavy o nízké frekvenci musí udělat několik vyrovnávacích pohybů očí,
může se jednat o poškození vestibulárního aparátu, cerebelární dysfunkci nebo obojí. Pokud výsledky testu
zahrnují vyrovnávací pohyby očí během rotací hlavy o nízké frekvenci, doporučujeme interpretovat výsledky
pulzního testu HIT opatrně. Údaje, které NEJSOU v normálních mezích, mohou souviset s periferní nebo
centrální poruchou. Testy VOR použijte k hodnocení pacienta s vyrovnávacími pohyby očí během zkoušky
kalibrace.

4. Pokud jste po prověření kalibrace spokojeni s jejím výsledkem, klikněte na Přijmout.
Otevře se okno Shromažďování dat a software je připraven zahájit shromažďování dat o hlavových pulzech.

Upozornění • Po provedení kalibrace je doporučováno neměnit polohu brýlí na hlavě pacienta.
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11.5

Optimalizace shromažďování dat
Funkce této aplikace zajišťují správné shromažďování dat:
•

Externí monitor
Externí monitor umožňuje zobrazit větší záběr oka. V případě připojení externího monitoru k počítači umístěte
monitor tak, aby bylo možné snadno sledovat videozáznam oka.
Pro zobrazení videozáznamu oka na monitoru počítače a zároveň na externím monitoru klikněte na

. Externí

monitor zobrazuje hodnotu RPF v reálném čase a Uplynulá doba. Během přehrávání zobrazuje externí monitor
videozáznam oka. Zpětná vazba o poloze hlavy nebo Synchronizovaný videozáznam místnosti se zobrazí dle
nastavení v možnostech testu Možnosti testu.

Poznámka • Pro pulzní testy HIT není využití externího monitoru podporováno.

Spontaneous (spontánní)
Aby byla kalorická analýza přesná, je nutné zohlednit přítomnost spontánního nystagmu. Spontánní nystagmus lze zohlednit
provedením testu spontánního nystagmu nebo na základě prvních pěti sekund kalorické reakce. Tato skutečnost je
stanovena v možnostech testu. Test spontánního nystagmu je nutné provést před provedením kalorického testu. Spontánní
nystagmus lze zjistit pomocí testu Pohled nebo testu Kalorický.
Tento typ testu umožňuje posoudit pohyb oka pacienta v případech, kdy jsou oči v primární poloze a dívají se přímým
směrem bez vizuálních stimulů. V souladu s normou ANSI je nutné zaznamenávat stav očí alespoň po dobu 20 sekund.
Pacient může sedět nebo ležet na zádech v kalorické pozici s hlavou je nakloněnou o 30°.
Je-li s kalorickým testem využíván i test spontánního nystagmu, je nutné provádět jej bez vizuální opory.

11.6

Kalorický
V rámci těchto testů shromažďují brýle data o horizontální a vertikální poloze oka během nezávislé irigace levého nebo
pravého zvukovodu pomocí vzduchu nebo vody. Vysokorychlostní kamera snímá obraz oka. Software OTOsuite Vestibular
zpracovává údaje o poloze oka.
Test Kalorický umožňuje posouzení laterálního půlkruhového kanálu. Irigací zvukovodu teplým nebo studeným stimulem
se teplota laterálního půlkruhového kanálu mění dle tělesné teploty a mění se i hustota kapaliny v laterálním půlkruhovém
kanálu. Důsledkem změny hustoty je excitační (teplo) nebo inhibiční (chlad) reakce. Účelem testu je porovnání reakce
levého a pravého ucha a zjištění, zda je reakce shodná, či nikoli. Test lze přesně interpretovat, pouze jsou-li obě uši shodné.
Bylo-li jedno ucho operováno nebo došlo k dysfunkci středního ucha, je tyto skutečnosti nutné zohlednit při interpretaci
výsledků. Test lze provádět monotermálně: na levém i pravém uchu teplo nebo na levém i pravém uchu chlad, bitermálně:
na levém uchu teplo, na pravém uchu teplo, na levém uchu chlad a na pravém uchu chlad. Kalorický test ledovou vodou se
provádí rozpuštěním kostky ledu a použitím stříkačky k irigaci ucha. Tento postup se obvykle využívá pouze v případech
absence reakcí na bitermální irigaci. Pacient je v poloze ležmo na zádech s hlavou směřujíc vpřed pod úhlem 30° a bez
vizuální opory. Špička (°/s) se stanoví pro každý prováděný test (například Studený vlevo ). Vypočítá se Špička (°/s) z
každého testu (reakce Celkem vpravo a reakce Celkem vlevo response), Jednostranná vada, Asymetrie zesílení a
Směrová převaha. Jednostranná vada (%) měří, zda jsou reakce jednoho ucha slabší než reakce druhého ucha. Asymetrie
zesílení (%) měří, zda reakce vykazují převahu bití jedním směrem nad opačným směrem, aniž by je bylo možné vysvětlit
spontánním nystagmem. Směrová převaha (%) měří, zda reakce vykazují převahu bití jedním směrem nad opačným
směrem, která je obvykle způsobena předchozím spontánním nystagmem.
Test Kalorický se provádí bez vizuální opory.
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11.7

Shromažďování dat Kalorický
Informace o nastaveních dostupných v Možnosti testu při shromažďování dat najdete na straně ► 179.

Poznámka • Dočasný pacient umožňuje zahájit testování bez zadávání údajů o pacientovi. Na straně ► 24 je popsán
postup vytvoření nového pacienta nebo otevření stávajícího pacienta.

Během shromažďování dat je pro sledování pohybů hlavy možné využít zobrazení Zpětná vazba o poloze hlavy nebo
Synchronizovaný videozáznam místnosti. Není však nutné použít ani jedno z nich. (Výchozí zobrazení je nastaveno v
Možnosti testu).
1. Tento krok se uplatňuje pouze při sledování pohybů hlavy během shromažďování dat:
•

Pokud používáte Synchronizovaný videozáznam místnosti, je možné, že bude nutné upravit polohu kamery tak,
aby pro shromažďování dat bylo zajištěno snímání celé hlavy pacienta. Při pořizování audiozáznamu je důležité, aby
kamera byla polohována tak, aby se minimalizovala úroveň okolního šumu.

•

Využíváte-li Zpětná vazba o poloze hlavy, polohujte hlavu pacienta před zahájením shromažďování dat.
Pacientova hlava se nesmí pohybovat a musí být přesně ve středu. Nastavte středový referenční bod:
A. Udělte pacientovi pokyny. (Vyzvěte jej například, aby nechal oči otevřené).
B. Klikněte na Laser zap. (A).
C. Požádejte pacienta, aby se upřeně díval na laserovou tečku promítanou na zeď. Ujistěte se, že je hlava ve
středové poloze, klikněte na Střed nebo stiskněte a podržte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace po
dobu alespoň 2 sekund. (Zobrazení se aktualizuje po uvolnění tlačítka).

2. Udělte pacientovi pokyny. (Vyzvěte ho například, aby ponechal oči otevřené a během testu se díval před sebe.
Požádáte ho, aby odpovídal na jednoduché otázky (např. aby řekl dívčí jméno začínající písmenem A). Irigace způsobí,
že pacient pocítí točení nebo závrať. Jedná se o normální stav.).
3. Pro zahájení shromažďování dat klikněte na Start nebo stiskněte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace. Pro další
shromažďování dat po překročení maximální doby trvání nastavené v možnostech testu klikněte na Rozšířit nebo
stiskněte a podržte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace. Prodloužení testu indikuje zvukový signál. Pro
zastavení shromažďování dat klikněte na Stop nebo stiskněte pravé tlačítko dálkového ovladače prezentace.
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Sledování polohy očí
V závislosti na nastavení Možnosti testu, se horizontální (HP) a vertikální (VP) trasa polohy oka zobrazí v okně Sledování
polohy očí. K vložení značky události ( ) do trasy během shromažďování dat použijte některou z těchto metod:
•

Stiskněte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace.

•

Klikněte na Událost.

Značky událostí se vloží pod trasu.

RPF hodnota
Hodnota reálného času RPF (Rychlost pomalé fáze) je odhadovaná hodnota vypočtená na základě rozsahu variability v
okolí odhadu RPF . Tato hodnota se zobrazuje v horní pravé oblasti okna a má zelenou nebo oranžovou barvu.
•

Zelená: Je-li variabilita nízká, existuje vysoká pravděpodobnost, že hodnota je spolehlivá.

•

Oranžová: Je-li variabilita vysoká, je pravděpodobná spolehlivost hodnoty nízká.

Poznámka • RPF Hodnoty zobrazené v oranžové barvě je nutné považovat za méně spolehlivé, avšak nikoli
nepřesné.

Poznámka • Další informace naleznete v instruktážním videu k Kalorický nebo na adrese www.icsimpulse.com.

V okně Shromažďování dat se zobrazí:
A. Test Type (typ vyšetření) – název testu, pro jehož potřeby se shromažďují data
B. Uplynulá doba – trvání testu
(Zobrazí se také datum a čas testu).
C. Rychlost snímání – frekvence shromažďování dat vyčíslená v počtu snímků za sekundu (fps)
D. Kalibrace ∆ – vzdálenost mezi pravou a levou polohou oka v pixelech měřená během kalibrace.
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Po dosažení maximální doby trvání testu se systém automaticky zastaví. (Maximální doba trvání testu je nastavena v
Možnosti testu).
•

Pro další shromažďování dat po překročení maximální doby trvání nastavené v možnostech testu klikněte na Rozšířit
nebo stiskněte a podržte levé tlačítko dálkového ovladače prezentace. Prodloužení testu indikuje zvukový signál. Pro
zastavení shromažďování dat klikněte na Stop nebo stiskněte pravé tlačítko dálkového ovladače prezentace.

•

Pro předčasné zastavení testu klikněte na Stop nebo stiskněte pravé tlačítko ovladače prezentace. Data budou uložena.

•

Pro předčasné zastavení testu bez uložení dat klikněte na Zrušit.

Data jsou analyzována. V závislosti na nastavení Možnosti testu se výsledky zobrazí v okně Kukly a motýl nebo v okně
Analýza.
Časový odpočet se zobrazí na obrazovce počítače a také na externím monitoru.
•

Na časovač lze dle potřeby kliknout a přetáhnout jej do požadovaného umístění.

•

Během jeho zobrazení je zachován plný přístup k veškerým funkcím softwaru.

•

Jakmile časovač dosáhne hodnoty 00:00, zazní zvukový signál.

•

Časovač lze kdykoli zavřít kliknutím na

. Časovač se zavře i na externím monitoru.

Nastavení časovače, včetně jeho vypnutí, jsou k dispozici v Možnosti testu pro Kalorický (strana► 193). Pro informace o
vypnutí Zpětná zvuková vazba viz Možnosti testu k nastavení Obecné (strana ► 180).

11.8

Kalorický analýza dat
Pro zobrazení konkrétního testu klikněte na záložku okna Test a poté klikněte na požadovaný test, který se takto
zvýrazní. Další informace o způsobu výběru testu najdete na straně ► 19.

11.8.1

Analýza v okně
Analýzu výsledků lze zobrazit v běžném režimu zobrazení nebo v režimu zvětšení. Viz strana ► 17.
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Sledování polohy očí
V závislosti na nastavení Možnosti testu, se horizontální (HP) a vertikální (VP) trasa polohy oka zobrazí v okně Sledování
polohy očí.
Pro změnu zobrazených tras vyberte nebo zrušte výběr příslušného zaškrtávacího pole v legendě trasy. Nové nastavení platí
po dobu opakované analýzy testu. Po zavření souboru pacienta nebo provedení výběru jiného testu v seznamu testů tohoto
pacienta se zobrazení změní dle výběru v Možnosti testu.

Poznámka • Je-li záznam pacienta otevřený, veškeré změny nastavení provedené v Možnosti testu se zapíší do
záznamů otevřeného pacienta.

Trasy se centrují kolem kulminační fáze. (Kulminační fázi indikuje kurzor). Ve zprávě se vytiskne část trasy zobrazená v okně
Trasy a centrovaná v okolí kurzoru.

Rychlost pomalé fáze graf
Tento graf slouží k záznamu intenzity nystagmu. Tento graf zobrazuje jednotlivé body nystagmu identifikované algoritmem
RPF pro horizontální pravou (HP ) a vertikální pravou (VP ) trasu.
Špička RPF (°/s) je v grafu znázorněna čtvercem.
Pro výběr konkrétního bodu na něj klikněte nebo použijte levou/pravou směrovou klávesu pro přecházení mezi
jednotlivými body (mezi bitími). Okno RPF (B).

Poznámka • Vyberte TR za účelem zobrazení trasy polohy oka a grafu RPF pro Torzní.

Viz strana ► 247, kde jsou uvedeny informace o způsobu stanovení Špička (°/s).
Pokud algoritmus nezaznamená špičku, nastavte špičku této trasy ručně. Pro volbu okamžiku zahájení analýzy viz popis v
okně Opakovaná analýza ► 151.
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Detaily analýzy - Info

Parametry testu jsou uvedeny v seznamu:
•

Test Type (typ vyšetření) – název testu, pro jehož potřeby se shromažďují data

•

Operátor – osoba přihlášená do softwaru OTOSuite Vestibular během shromažďování dat

•

Kalibrace ∆ – vzdálenost mezi pravou a levou polohou oka v pixelech měřená během kalibrace.

•

Doba testu – datum a čas zahájení shromažďování dat

•

Uplynulá doba – trvání testu

•

Čas zahájení analýzy – čas zahájení analýzy

RPF hodnoty
•

Bod (°/s) – rychlost pomalé fáze pro vybraný bod (vybrané bití)

•

Špička (°/s) – nastavení špičkové hodnoty rychlosti pomalé fáze
Viz strana ► 247, kde jsou uvedeny informace o způsobu stanovení Špička (°/s).

Detaily analýzy - Poznámky
Komentáře týkající se testu, mohou být vkládány před testem, během něj i po něm. Chcete-li přidat nebo upravit
komentář, klikněte na záložku okna Poznámky. Další informace o nástrojích pro úpravy jsou uvedeny na straně ► 22.

Poznámka • Text dříve vložený do okna Test se zobrazí v okně Poznámky.
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Detaily analýzy - Opakovaná analýza

Čas zahájení analýzy – všechny trasy
Pro vyjmutí dat v trase z analýzy:
1. V okně Sledování polohy očí přesuňte černý kurzor na nový čas zahájení.
2. V okně Detaily analýzy klikněte na záložku okna Opakovaná analýza.
3. Pro opakování analýzy klikněte na
•

Opakovaná analýza od kurzoru – analýza všech tras s časem zahájení nastaveným na další celou sekundu dle
polohy kurzoru

•

Opakovaná analýza kompletní trasy – analyzuje všechny trasy od začátku

Poznámka • Čas zahájení se zobrazuje v okně Info.

Graf RPF
Poznámka • Bez licence nelze během testu stanovit přítomnost nystagmu Torzní. Po zakoupení zajistí licence
zobrazení trasy polohy oka a grafu RPF .

Vyberte trasu, která má být upravena – HP, VP nebo TR.
•

•

Bod (°/s)
–

Odstranit – vyřadí vybraný bod z analýzy a zprávy

–

Obnovit – obnoví veškeré ručně odstraněné body

Špička (°/s)
–

Vyberte – nastaví novou špičkovou hodnotu dle polohy kurzoru

–

Obnovit – obnoví špičkovou hodnotu do umístění určeného algoritmem

Viz strana ► 247, kde jsou uvedeny informace o způsobu stanovení Špička (°/s).
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11.8.2

Přehrávání shromažďování dat
Trasy polohy oka a videozáznam oka lze přehrávat synchronizovaně se zpětnou vazbou o poloze hlavy nebo videozáznamem
místnosti pořízeným během testu.
Tlačítka a výběry pro přehrávání videa

Přehrát

Spustí synchronizovaný videozáznam.

Pauza

Pozastaví synchronizovaný videozáznam.

Stop

Zastaví synchronizovaný videozáznam.

Přehrát od kurzoru

Vyberte spuštění přehrávání od polohy kurzoru. Není-li tato možnost vybrána,
zahajte přehrávání od začátku trasy.

Rychlost

Poznámka • Před nastavením rychlosti přehrávání zkontrolujte rychlost
snímků (fps) uvedenou pod videozáznamem oka.

•

Norma – videozáznam oka pořízený rychlostí 30 snímků za sekundu lze
přehrávat pouze normální rychlostí.

•

Pomalý – videozáznam oka pořízený rychlostí 60 snímků za sekundu lze
přehrávat normální nebo pomalou rychlostí.

•

Pomalejší – videozáznam oka pořízený rychlostí 60 snímků za sekundu
lze přehrávat normální nebo pomalou rychlostí.
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11.9

Okno Kukly a motýli
Toto okno se využívá k doplňkovému zobrazení dat z kalorického testu.

A.
B.
C.
D.

Vodorovné okno (HP
Vizualizace dat ve dvou odlišných zobrazeních kukel a motýlím grafu.
Analýza dat v okně Analýza kukel.
Seznam testů okno

V okně Seznam testů vyberte 4 kalorické testy, které mají být přidány k zobrazení Kukly a motýl. Ve sloupci
vyberte
jeden test z každého typu. Pro test Bitermální vyberte čtyři testy (Studený vlevo, Chladný vpravo, Teplý vlevo, Teplý
vpravo) a pro Monotermální vyberte dva testy (Studený vlevo a Chladný vpravo nebo Teplý vlevo a Teplý vpravo).
V seznamu jsou uvedeny trvání irigace (

), teplota (

) a průtok (

).

Pro aktualizaci výsledků testu klikněte na Opakovat analýzu.
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Poznámka • Po provedení změny některých možností testu může být vyžadováno opakování analýzy. Například změna
nastavení Možnosti testu Zohlednit spontánní nystagmus ve výsledcích kalorického testu změní výsledky Analýza
kukel. Pro opakování analýzy klikněte na Opakovat analýzu.

11.9.1

Zobrazení kukel a analýza
Zobrazení kukel
Kalorické kukly zobrazují Trasy spontánní polohy oka ze všech čtyř kalorických testů a představují obě uši a obě teploty
(chladnou i teplou).

Poznámka • Kukly lze zobrazit červeně, kdy představují pravé ucho, nebo červeně, kdy představují stimuly teplem.
(Výchozí zobrazení je nastaveno v Možnosti testu).

U horizontálních tras se Špička (°/s) uloží a následně využijí pro výpočty kalorické jednostranné vady, asymetrie zesílení a
směrové převahy.

Poznámka • Vzorce pro výpočet těchto hodnot zohledňují spontánní nystagmus u jednostranné vady a asymetrie
zesílení. Pokud Zohlednit spontánní nystagmus ve výsledcích kalorického testu , označují kladné nebo záporné
hodnoty směr RPF.

Vzorec

Monotermální
Test
Jednostranná
vada

Hodnota se zobrazí při

Ucho:

Ucho a teplota:

R=Vpravo

RC= chladné vpravo, LC= chladné vlevo
RW= teplé vpravo, LW= teplé vlevo

L= Vlevo
SN=Spontánní nystagmus

Provedou se dva kalorické
testy obou uší (levého a
pravého) stejnou teplotou
a vypočte se Špička (°/s)
pro obě horizontální trasy.
Aby výpočty byly správné,

Zohlednit spontánní
nystagmus ve výsledcích
kalorického testu.
Směrová převaha
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Vzorec

Bitermální Test

Hodnota se zobrazí při

Jednostranná vada

Bitermální bylo vypočteno

Ucho:

Ucho a teplota:

R= Vpravo

RC = chladné vpravo, LC = chladné vlevo
RW = teplé vpravo, LW = teplé vlevo

L= Vlevo

pro horizontální trasy.

Asymetrie zesílení

Bitermální − test
proveden.

Směrová převaha

Bitermální .

Analýza kukel

Data testu jsou uvedena v seznamu:
•

Celkem vpravo – celková reakce na všechny teploty působící na pravé ucho

•

Celkem vlevo – celková reakce na všechny teploty působící na levé ucho

•

Spontánní nystagmus – Spontánní nystagmus – průměr spontánního nystagmu zohledněný při výpočtu Jednostranná
vada a Asymetrie zesílení.

•

Jednostranná vada – procento reakcí, které jsou slabší v uchu vykazujícím v porovnání s druhým uchem vadu

•

Asymetrie zesílení – procento reakcí s převahou bití v jednom směru, zjištěnou na základě porovnání s druhým uchem
(platí pouze v případě, kdy rozdíl nelze vysvětlit spontánním nystagmem)

•

Směrová převaha – procento reakcí s převahou bití v jednom směru při porovnání vůči opačnému směru

V tabulce Špička RPF se pro každý kalorický test zobrazí špičková rychlost a čas, ve kterém se špičková hodnota vyskytla.
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11.9.2

Motýlí graf
V možnostech testu vyberte, který z typů Motýlí graf se má zobrazit: graf Freyss RPF nebo graf Celková amplituda. Oba
grafy jsou nomogramy výsledků kalorického testu.

Freyss RPF

V grafu jsou dvě protínající se čáry, z nichž jedna představuje stimulaci chladem a druhá představuje stimulaci teplem. Svislá
osa grafu představuje rychlost pomalé fáze. Vodorovná osa grafu představuje procento kalorické vady. Rámeček uprostřed
grafu představuje normální hodnoty. Ve výchozím nastavení činí tyto hodnoty ± 25 % u kalorických vad, ± 6 °/s u implicitní
asymetrie.
Čáry v grafu spojují hodnoty špičkových reakcí na kalorickou stimulaci pravého ucha sloučené k levému okraji a reakce
levého ucha sloučené k pravému okraji grafu. Normální reakci představuje průsečík v rámečku označeném jako „normální“.
U kalorických vad převyšujících 25 % jsou průsečíky umístěny vlevo nebo vpravo od normální oblasti a poukazují na
kalorickou vadu pravého, respektive levého, ucha. Abnormální průměrnou implicitní asymetrii (asymetrii
nenormalizovaného zesílení nebo spontánní nystagmus) představují průsečíky nad nebo pod normální oblastí. Průsečík
pravé asymetrie se nachází nad rámečkem. Průsečík levé asymetrie se nachází pod rámečkem.
Hodnoty v tomto grafu a příslušné hodnoty v tabulce Špička RPF (°/s) jsou absolutní hodnoty neopravené pro Spontánní
nystagmus.

Celková amplituda

Tento graf zobrazuje křivky amplitudy všech čtyř stimulací Kalorický pomocí čtyř čar. V horní části grafu se zobrazují irigace,
jejichž výsledkem je nystagmus bijící vpravo. Ve spodní části grafu se zobrazují irigace, jejichž výsledkem je nystagmus bijící
vlevo. Amplitudy špiček pravého ucha jsou umístěny v levé části grafu a amplitudy špiček levého ucha jsou umístěny v
pravé části grafu. Svislá osa grafu představuje amplitudu v °/s. Vodorovná osa grafu představuje čas v sekundách.
Je-li v možnostech testu proveden výběr Homolaterální a kontralaterální (graf celkové amplitudy), zobrazuje tento graf
křivky amplitudy pro všechny čtyři stimulace Kalorický pomocí čtyř čar. V horní části grafu se zobrazují stimulace teplem a
je zde vyjádřen nystagmus bijící směrem k testovanému uchu. Ve spodní části grafu se zobrazují stimulace chladem a je zde
vyjádřen nystagmus bijící směrem k uchu, které nebylo testováno. Amplitudy špiček pravého ucha jsou umístěny v levé
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části grafu a amplitudy špiček levého ucha jsou umístěny v pravé části grafu. Svislá osa grafu představuje amplitudu v °/s.
Vodorovná osa grafu představuje čas v sekundách.
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Videozáznamy (Záznam/přehrávání videa)
Nahrávat
Při nahrávání videozáznamu oka jsou k dispozici tyto možnosti velikosti obrazu: Plné zobrazení, Obraz oka nebo Obraz
zornice.

Plné zobrazení

Obraz oka
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Obraz zornice

Poznámka • Pro zadání komentářů klikněte na záložku okna Poznámky. Chcete-li přidat nebo upravit komentář,
klikněte na záložku okna Poznámky. Další informace o nástrojích pro úpravy jsou uvedeny na straně ► 22.

Tlačítka a výběry pro nahrávání videa

Start

Zahájí nahrávání videa.

Stop

Zastaví nahrávání videa.

Poznámka • Videozáznam může být neomezeně dlouhý; nicméně delší
video znamená větší soubor na pevném disku.
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Tlačítka a výběry pro nahrávání videa

Nastavení testu

Plné zobrazení – vyberte záznam plného zobrazení
Obraz oka – vyberte záznam pouze vnitřní oblasti boxu ROI
Obraz zornice – vyberte záznam pouze vnitřní oblasti boxu ROI
Bez vizuální opory – vyberte pro indikaci toho, že záznam byl pořízen ve
stavu bez vizuální opory

Poznámka • V případě výběru 120 fps A Bez vizuální opory se
rychlost snímání změní na 60 fps. Tato rychlost umožní ponechat
závěrku kamery déle otevřenou (zvýší se světelná expozice), což má za
následek lepší kvalitu obrazu. V případě výběru Bez vizuální opory
bude do sloupce absence zrakové opory v seznamu testů vložena
značka.

Rychlost nahrávání videozáznamu oka

•

•

•

•

Možnosti záznamu Plné zobrazení :
–

30 fps

–

60 fps

Možnosti záznamu Obraz oka :
–

30 fps

–

60 fps

–

120 fps

Možnosti záznamu Obraz zornice :
–

30 fps

–

60 fps

–

120 fps

Komprese videozáznamu oka – vyberte pro zmenšení velikosti
souboru s videozáznamem

Poznámka • Pokud je video nahráno při rychlosti 60 nebo 120 snímků
za sekundu, lze jej přehrávat zpomaleně nebo normální rychlostí. Při
normální rychlosti budou některé snímky vynechány. Video se
záznamem pohybu oka může být komprimováno.

Synchronizovaný videozáznam z
místnosti

Zapněte a opět vypněte nahrávání synchronizovaného videozáznamu
místnosti. Videozáznam místnosti je vždy komprimován.

Rychlost videozáznamu místnosti

Možnosti záznamu
•

15 fps

•

30 fps

Čím vyšší je snímkovací frekvence, tím větší bude výsledný soubor.
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Tlačítka a výběry pro nahrávání videa

Režim (pouze synchronizovaný
videozáznam místnosti)

Vyberte si, zda budete nahrávat video barevně nebo ve stupních šedi.
Barevný režim produkuje větší výsledné soubory.

Externí monitor

Pro zobrazení videozáznamu oka na monitoru počítače a zároveň na
externím monitoru klikněte na

. Během pořizování záznamu se na

displeji zobrazuje uplynulá doba.

Můžete nahrávat buď samotný záznam pohybů oka, nebo záznam pohybů oka včetně videozáznamu místnosti. Zvolíte-li
kombinaci videozáznamu oka a místnosti, přejděte na stranu ► 256, kde je popsáno zvětšení souboru u záznamu v trvání 2
minut.

Otometrics - ICS Impulse USB

161

12 Videozáznamy (Záznam/přehrávání videa)

Přehrávání
V seznamu videozáznamů pořízených u vybraného pacienta jsou ke každému záznamu připojeny následující informace:
•

Datum a čas – datum a čas pořízení videa
- Indikuje, že pro nahrávání byla zvolena možnost Bez vizuální opory.

•
•

fps – snímkovací frekvence, za které byl pořízen videozáznam (počet snímků za sekundu)

•

- Chcete-li označit soubor pro konkrétní účel (například upozornění na abnormální výsledky), vyberte na
zaškrtávací pole pod záhlavím sloupce označeným tímto unikátním identifikátorem.

•

Velikost souboru (MB) - Velikost souboru s videozáznamem oka. Pokud byl během nahrávání použit také
synchronizovaný videozáznam místnosti, velikost výsledného souboru je součtem velikosti videozáznamu oka a
místnosti.

Informace o nahrávání uvedené u videa:
•

Datum a čas pořízení videa

•

Aktuální snímek a celkový počet snímků

•

Rychlost, za které bylo video pořízeno

•

Čas, kdy byl pořízen aktuální snímek

Při přehrávání videa
•

klikněte na šipku na jednom z konců posuvné lišty (A) pro přechod o 10 snímků vpřed nebo vzad.

•

klikněte na posuvnou lištu před nebo za posuvníkem (B) pro přechod o 5 snímků vpřed nebo vzad.

•

klikněte a přetáhněte posuvník (B) pro přechod na konkrétní snímek.

Poznámka • Je důležité mazat nepotřebná videa, aby se ušetřilo úložné místo na disku.
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Poznámka • Chcete-li přidat nebo upravit komentář, klikněte na záložku okna Poznámky. Další informace o
nástrojích pro úpravy jsou uvedeny na straně ► 22.

Přehrávání tlačítka a volby
Přehrát

Přehraje video.

Pauza

Pozastaví přehrávání videa.

Stop

Zastaví přehrávání videa.

Odstranit video

Vymaže videozáznamy pro vybraný test.

Poznámka • V zájmu úspory místa na disku doporučujeme odstraňovat
videa, která již nejsou potřebná. Po odstranění již není možné videa
obnovit.

Rychlost

Poznámka • Před nastavením rychlosti přehrávání zkontrolujte
rychlost snímků (fps) uvedenou pod videozáznamem oka.

•

Norma – videozáznam oka pořízený rychlostí 30 snímků za sekundu lze
přehrávat pouze normální rychlostí.

•

Pomalý – videozáznam oka pořízený rychlostí 60 snímků za sekundu lze
přehrávat normální nebo pomalou rychlostí.

•

Pomalejší – videozáznam oka pořízený rychlostí 120 snímků za sekundu
lze přehrávat normální nebo pomalou rychlostí.

Synchronizovaný videozáznam
místnosti

Otometrics - ICS Impulse USB

Tuto možnost vyberte pro přehrání záznamu nahraného pomocí
synchronizovaného videozáznamu místnosti. Videozáznam místnosti je při
všech rychlostech synchronizován s videozáznamem oka.
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Zprávy
Klikněte na Zprávy. Otevře se okno (A) Zprávy se zobrazenou výchozí zprávou. Zpráva obsahuje poslední sadu dat
shromážděných u daného pacienta. Na základě shromážděných dat je pořadí jednotlivých sekcí testu následující:
Okulomotorický, Hlavový pulz, Poziční a Kalorický.

Poznámka • Zprávy se generují za využití vektorové grafiky. Vektorová grafika zajišťuje mimořádně kvalitní tisk a
kvalitu odpovídající standardům pro publikaci v odborných periodicích.

Výchozí zpráva se ukládá automaticky. Informace o provedení změn pouze v aktuální zprávě viz strany ► 164.

Poznámka • Pro provedení změn výchozího nastavení všech zpráv (zahrnujících informace o zdravotnickém zařízení a
o pacientovi) viz strana ► 197 a ► 198.

13.1

Edit Report (upravit zprávu)
Pro přidání informací do zprávy je nutné vybrat zprávu ze seznamu zobrazeného v aplikaci:

Poznámka • Pokud se seznam zpráv nezobrazí, proveďte import chybějících seznamů. Viz strana ► 215.

•
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Příznaky: Z tohoto seznamu vyberte symptomy, které se u pacienta vyskytly v průběhu celé historie případu. Vybrané
položky budou přidány do oddílu zprávy nazvaného Příznaky.
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•

Dojmy: Z tohoto seznamu klinických dojmů na základě výsledků testu. Vybrané položky budou přidány do oddílu zprávy
nazvaného Dojmy.

•

Makra: U všech provedených testů vyberte celkové nálezy z tohoto seznamu a vložte je do textového pole (A). Text
zobrazený v textovém poli bude vložen do oddílu zprávy nazvaného Nálezy.

Poznámka • Pokud si nepřejete vložit makro, přidejte celkové nálezy zadáním textu do textového pole. Další informace
o nástrojích pro úpravy jsou uvedeny na straně ► 22.
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Výběr položek ze zpráv se seznamy
V seznamu Příznaky a Dojmy vyberte platná zaškrtávací pole.
V seznamu Makra klikněte na název makra a klikněte na Vložit.

Poznámka • Některá makra mají delší text, než je možné zobrazit v okně seznamu. Chcete-li zobrazit celý text, přejeďte
kurzorem přes název makra.

166

Otometrics - ICS Impulse USB

13 Zprávy

Přizpůsobení seznamů zpráv

Poznámka • Seznamy zpráv, které lze importovat do jednoho systému, přizpůsobit a poté exportovat do další
samostatné pracovní stanice. To je užitečné zejména tehdy, když má zdravotnické zařízení více samostatných
pracovních stanic.

Chcete-li přizpůsobit seznamy zpráv, klikněte na Příznaky, Dojmy nebo Makra.

•

Chcete-li přejmenovat skupinu nebo textovou položku, klikněte na příslušnou položku a proveďte požadovanou změnu.

•

Chcete-li přidat skupinu, klikněte na Přidat skupinu a zadejte název nové skupiny.

•

Chcete-li přidat položku, klikněte na název skupiny. Dle typu položky, kterou přidáváte, klikněte na Přidat příznak
nebo Přidat dojem nebo Přidat makra a zadejte text nové položky.

Poznámka • Neobsahuje-li textové pole žádný text, nebude možné novou položku uložit. Pro přidání nové položky je
nutné zadat její text.

•

Chcete-li změnit pořadí položek ve skupině nebo pořadí skupin v seznamu, klikněte na název položky nebo skupiny.
Chcete-li přesunout položku nebo skupinu, klikněte na Nahoru nebo Dolů.

•

Chcete-li exportovat aktuální seznam zpráv, klikněte na Export. Dle potřeby změňte název a umístění souboru. Klikněte
na Uložit.

•

Chcete-li odstranit položku nebo skupinu, klikněte na danou položku nebo skupinu a klikněte na Odstranit. Kliknutím
na OK položku nebo skupinu trvale odstraníte.

•

Při importu seznamů vyberte Odstranit stávající seznam, abyste nahradili stávající seznam importovaným seznamem.
Pro přidání seznamu k importu ke stávajícímu seznamu vyberte Zachovat stávající seznam.

Poznámka • Pokud uděláte chybu, můžete znovu importovat seznam od výrobce.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Po provedení změn uložte změny kliknutím na Uložit. Kliknutím na tlačítko Zrušit změny zrušíte.

13.2

Review Report Options (revidovat možnosti zprávy)
Pokud je pacient nový, zpráva v tomto okně bude vytvořena automaticky na základě výchozí zprávy. U pacientů s jednou
nebo více zprávami se v seznamu Vybrat zprávu zobrazí veškeré zprávy včetně data a času zprávy.

Označení ve sloupci skupiny testů (znázorněných ikonami) indikuje, že zpráva obsahuje data pro tuto skupinu testů
(Okulomotorický, Hlavový pulz, Poziční a Kalorický). Je možné zobrazit náhledy všech zpráv pro tohoto pacienta.
Můžete vytvořit novou zprávu, ve které se kombinuje několik relací testů a/nebo zkombinovat několik typů testu do jedné
zprávy. Chcete-li vytvořit novou zprávu, klikněte na Nový. Chcete-li odstranit existující zprávu, klikněte na její název a poté
na Odstranit. Po odstranění zprávy ji není možné obnovit.
Chcete-li do zprávy přidat test, klikněte na záložku skupiny testů a následně na zaškrtávací pole vlevo od názvu testu v
seznamu Zahrnout výsledky z. Opětovným výběrem zaškrtávacího pole odstraníte test ze zprávy.

Seznam Zahrnout výsledky z je rozdělen dle skupin testů: Okulomotorický, Hlavový pulz a Poziční a Kalorický. Testy
jsou v seznamu uvedeny včetně data a času testu a názvu testu. (Název testu je kombinací typu a směru testu.) V závislosti
na testu a nastaveních a komentářích přidaných k testu budou uvedeny také následující informace:
•

označení v tomto sloupci (zrak nemá vizuální oporu) znamená, že test byl proveden bez vizuální opory,

•

označení v tomto sloupci (unikátní identifikátor), pokud byl pro tento test vybrán,

•

označené testy indikují data Hlavový pulz zahrnutá v Hexagram (hexagram) ,

•

označené testy indikují data Pohled zahrnutá v Pohledový graf,

•
•

označené testy indikují data Kalorický zahrnutá v Analýza, jak zobrazuje okno Kukly a motýl,
komentáře k testu.

Vyberte datové prvky, které budou přidány do zpráv. Platí pro všechny skupiny testů. V seznamu Vybrat možnosti zprávy
označte zaškrtávací pole všech možností zprávy, které mají být zahrnuty. Kliknutím na Vybrat vše zahrnete všechny
možnosti a kliknutím na Zrušit výběr všech zrušíte výběr všech možností.
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Okulomotorický
Možnosti testu

Zahrnuje

Kalibrační graf

snímek oka v reálném čase a trasy hlavy při kalibrační zkoušce

Horizontální trasy

záznam stopy horizontální polohy oka centrované okolo kulminační fáze nebo centrované
kolem kurzoru po přemístění kurzoru do nové polohy v okně Analýza. Testy Pohled,
Šikmá odchylka bulvy a VOR jsou desetivteřinové záznamy. Test Sakáda je
třicetivteřinový záznam.

Poznámka • Při testech RPF je kurzor umístěn uprostřed kulminační fáze. Výjimku
představují případy, kdy byl kurzor přesunut do jiného místa v okně analýzy.

Vertikální trasy

záznam stopy vertikální polohy oka centrované okolo kulminační fáze nebo centrované
kolem kurzoru po přemístění kurzoru do nové polohy v okně Analýza. Testy Pohled,
Šikmá odchylka bulvy a VOR jsou desetivteřinové záznamy. Test Sakáda je
třicetivteřinový záznam.

Poznámka • Při testech RPF je kurzor umístěn uprostřed kulminační fáze. Výjimku
představují případy, kdy byl kurzor přesunut do jiného místa v okně analýzy.

Torzní trasy

záznam trasy torzní polohy oka centrované okolo kurzoru v délce 10 sekund

Poznámka • Při testech RPF je kurzor umístěn uprostřed kulminační fáze. Výjimku
představují případy, kdy byl kurzor přesunut do jiného místa v okně analýzy.

Grafy sakády

analytické grafy Sakáda (Nejvyšší rychlost, Přesnost a Latence)

Hrubá data sakády

Body hrubých dat sakády se zobrazují v grafech sakády.

Průměrovaná data
sakády

Body průměrovaných dat sakády se zobrazují v grafech sakády.

Špička RPF

stupně za sekundu při špičkové rychlosti pomalé fáze dle nastavení v okně analýzy pro
tuto trasu (Platí pouze pro testy RPF ).

Pohledový graf

zobrazení trasy pěti poloh oka (střed, vlevo, vpravo, nahoru a dolů), detailů Pohledový
graf a Pohledový graf na jedné stránce

Komentáře k testům

všechny zprávy o testech, které jsou v pacientově složce

Otometrics - ICS Impulse USB

169

13 Zprávy

Hlavový pulz Možnosti
testu

Zahrnuje

Kalibrační graf

snímek oka v reálném čase a trasy hlavy při kalibrační zkoušce

Graf zesílení

graf zesílení zobrazený ve 2D/3D okně

Střední hodnoty
zesílení

symboly střední hodnoty zesílení v grafu zesílení zobrazené ve 2D/3D okně (hodnoty
jsou ve výchozím nastavení zobrazeny)
symboly střední hodnoty zesílení a hodnoty v grafech zesílení zobrazené v okně údajů o
průběhu

Normativní data věku

na věku založené normativní hodnoty ořezu definované jako průměr ± 2 standardních
odchylek

2D graf

trasy pohybu oka (sakády a VOR) a hlavy zobrazené v okně 2D analýza

Velký 2D graf

trasy pohybu oka (sakády a VOR) a hlavy zobrazené v okně 2D analýza vytištěné větší
než výběr 2D graf

Informace o sakádě

počet zřetelných, skrytých a celkových sakád v rámci jednoho testu (např. levého
Laterální)

Hexagram (hexagram)

zahrnuje trasy pohybu oka (sakády a VOR ) a hlavy a hexagram zobrazený v okně
Hexagram (hexagram) , stejně jako Analýza vyrovnávacích pohybů očí

Poznámka • Je-li v možnostech testu proveden výběr Pouze shrnutí
vyrovnávacích pohybů očí, vytiskne se ve zprávě právě toto shrnutí.
Údaje o postupu

grafy zesílení zobrazené v okně Údaje o postupu

Informace o testu

počty přijatých a zamítnutých hlavových pulzů ze shromažďovacích a analytických
algoritmů tak, jak jsou zobrazeny v okně Info v okně 2D/3D, průměrná snímkovací
frekvence a informace ohledně faktorů ovlivňujících analýzu testu, např.
- pacient má spontánní nystagmus, (když byla zaškrtnuta možnost Spontánní
nystagmus v okně Nastavení testu)
- Parametry vyrovnávacích pohybů očí upraveny (v případě, že došlo ke změně
hodnot v okně Opakovaná analýza)

Komentáře k testům
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všechny zprávy o testech, které jsou v pacientově složce

Otometrics - ICS Impulse USB

13 Zprávy

Poziční Možnosti testu

Zahrnuje

Kalibrační graf

snímek oka v reálném čase a trasy hlavy při kalibrační zkoušce

Horizontální trasy

třicetivteřinový záznam stopy horizontální polohy oka centrované okolo kulminační fáze
nebo centrované kolem kurzoru po přemístění kurzoru do nové polohy v okně
Analýza.

Poznámka • Při testech RPF je kurzor umístěn uprostřed kulminační fáze. Výjimku
představují případy, kdy byl kurzor přesunut do jiného místa v okně analýzy.

Vertikální trasy

třicetivteřinový záznam stopy vertikální polohy oka centrované okolo kulminační fáze
nebo centrované kolem kurzoru po přemístění kurzoru do nové polohy v okně
Analýza.

Poznámka • Při testech RPF je kurzor umístěn uprostřed kulminační fáze. Výjimku
představují případy, kdy byl kurzor přesunut do jiného místa v okně analýzy.

Torzní trasy

záznam trasy torzní polohy oka centrované okolo kurzoru v délce 30 sekund

Poznámka • Při testech RPF je kurzor umístěn uprostřed kulminační fáze. Výjimku
představují případy, kdy byl kurzor přesunut do jiného místa v okně analýzy.

Špička RPF

stupně za sekundu při špičkové rychlosti pomalé fáze dle nastavení v okně analýzy pro
tuto trasu

Úplné sledování pro
změnu polohy

kompletní trasa testu Polohovací

Komentáře k testům

všechny zprávy o testech, které jsou v pacientově složce

Kalorický Možnosti
testu

Zahrnuje

Kalibrační graf

snímek oka v reálném čase a trasy hlavy při kalibrační zkoušce

Horizontální trasy

třicetivteřinový záznam stopy horizontální polohy oka centrované okolo kulminační fáze
nebo centrované kolem kurzoru po přemístění kurzoru do nové polohy v okně
Analýza.

Poznámka • Při testech RPF je kurzor umístěn uprostřed kulminační fáze. Výjimku
představují případy, kdy byl kurzor přesunut do jiného místa v okně analýzy.
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Kalorický Možnosti
testu

Zahrnuje

Vertikální trasy

třicetivteřinový záznam stopy vertikální polohy oka centrované okolo kulminační fáze
nebo centrované kolem kurzoru po přemístění kurzoru do nové polohy v okně
Analýza.

Poznámka • Při testech RPF je kurzor umístěn uprostřed kulminační fáze. Výjimku
představují případy, kdy byl kurzor přesunut do jiného místa v okně analýzy.

Torzní trasy

záznam trasy torzní polohy oka centrované okolo kurzoru v délce 30 sekund

Poznámka • Při testech RPF je kurzor umístěn uprostřed kulminační fáze. Výjimku
představují případy, kdy byl kurzor přesunut do jiného místa v okně analýzy.
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Informace o testu

Data Kalorický (Celkem vpravo,Celkem vlevo, Spontánní nystagmus, Jednostranná
vada a Asymetrie zesílení nebo Směrová převaha)

Kukly a motýl

zobrazí spontánní trasu, Zobrazení kukel, Motýlí graf a Analýza kukel na jedné
stránce

Informace o irigaci

metoda a nastavení irigace (trvání, průtok a teplota) využité během testu Kalorický

Komentáře k testům

všechny zprávy o testech, které jsou v pacientově složce
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13.3

Tlačítka na panelu nástrojů zpráv
Nástrojová lišta obsahuje standardní tlačítka pro tisk zprávy, uložení upravené zprávy, vytvoření souboru zprávy ve formátu
PDF a odeslání zprávy e-mailem.

Pro zvětšení zobrazení stránky
•

přemístěte posuvník směrem k ikoně lupy ve směru oddálení (-) nebo přiblížení (+),
nebo

•

klikněte na ikonu lupy pro oddálení (-) nebo přiblížení (+).

Poznámka • Přiblížit či vzdálit zobrazení lze také otočením kolečka myši. K přesunutí zprávy v okně podržte levé
tlačítko myši a přetáhněte do nového umístění.

Zobrazení stránky se zprávou lze upravit pomocí těchto tlačítek
•

Přizpůsobit šířku dokumentu

•

Přizpůsobit výšku dokumentu

•

Přizpůsobit dokument na 100 %

Po provedení změny klikněte na Obnovit a provedené změny se zobrazí.
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Seznamy pacientů
V okně Pacienti jsou uvedeny údaje ICS Impulse o pacientovi z okna OTOsuite Vestibular . V okně Pacienti jsou zároveň
uvedeny informace o pacientovi z oken Sloučit, Export pacienta a Import pacienta.
•

V okně Sloučit lze sloučit údaje o pacientovi. Viz strana ► 27.

•

V oknech Export pacienta a Import pacienta lze exportovat údaje z databáze OTOsuite Vestibular nebo je do ní
importovat.

Okno Pacienti zahrnuje okno ICS Chartr, jsou-li k dispozici data ICS Chartr.

Operace se seznamy
Údaje o pacientovi jsou rozdělené do sloupců podle typu obsažených údajů, jako např. jméno pacienta a identifikační číslo.
Ve sloupci nazvaném Poslední test jsou uvedeny informace o době získání nejnovějších dat o testu. Ve sloupci nazvaném
Poslední změny je uvedeno nejaktuálnější datum změny informací v souboru pacienta.
V některých seznamech indikují označení v těchto sloupcích typ dat získaných o daném pacientovi:

Okulomotorický
Hlavový pulz
Poziční
Kalorický
Videozáznamy (videobrýle Frenzel)

Poznámka •

Unikátní identifikační symbol u označení znamená, že se uživatel rozhodl označit jeden nebo více

testů či videí pro určitý účel (například pro prověření abnormálních výsledků, pro výsledky určené pro studii atd.)
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Vyhledávání konkrétních pacientů

Některé sloupce umožňují vyhledávání pacientů po zadání
několika znaků rozlišujících informací. U sloupců, které umožňují
vyhledávání, klikněte pod název sloupce. Zobrazí se svislý kurzor
(A) a tlačítko pro vymazání vyhledávaného obsahu (B).

Pro vyhledávání zadejte jedno nebo více písmen. Pro vymazání
zadaného textu klikněte na

.

Funkce vyhledávání je k dispozici ve všech seznamech pacientů u
následujících sloupců:

Výběr více pacientů

•

Příjmení

•

Křestní jméno

•

ID pacienta

•

Pohlaví

•

DN

•

Lékař

Výběr všech pacientů: Klikněte na Vybrat vše. Chcete-li zrušit
označení všech vybraných pacientů, klikněte na Zrušit výběr
všech.
Výběr skupiny pacientů: Klikněte na první jméno ve skupině,
podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte na poslední jméno ve
skupině.
Výběr jednotlivých pacientů: Při klikání na jednotlivé pacienty
podržte stisknutou klávesu Ctrl.

Přidávání pacientů

Klikněte na Nový. Pokyny viz strana ► 24.

Odstraňování pacientů

Pro odstranění pacienta klikněte na Odstranit.

Poznámka • Budete vyzváni k potvrzení odstranění záznamů
pacientů. Pokud zvolíte možnost Ano, budou data trvale
odstraněna. Obnovení záznamů pacientů není možné.
Změna řazení v seznamech

Změna šířky sloupce

Otometrics - ICS Impulse USB

Obrácení směru uspořádání provedete kliknutím na záhlaví
sloupce. Příklad:
•

Pro změnu třídění z A − Z na Z − A klikněte na Jméno
pacienta.

•

Pro změnu třídění dle kritéria nejstarší – nejnovější na
nejnovější – nejstarší klikněte na DN.

V záhlaví sloupce dvou sousedních sloupců klikněte kurzorem na
dělicí čáru mezi dvěma sloupci. Kurzor se změní na dvojitou šipku.
Tažením kurzoru zvětšíte nebo zmenšíte šířku sloupce.
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14.1

ICS Chartr
Ve skupině Pacienti klikněte na Pacienti ICS Chartr. Otevře se okno umožňující přístup pouze k seznamu pacientů v
databázi ICS Chartr. Údaje testů pořízené v systému Chartr VNG/ENG nebo EP nelze prohlížet v aplikaci
OTOsuite Vestibular.
V zájmu zkrácení doby zadávání dat lze údaje o pacientech v databázi ICS Chartr importovat do databáze
OTOsuite Vestibular:
1. Vyberte pacienty určené k importu.
2. Klikněte na Import.
3. Klikněte na OK.

Importované se zobrazí ve sloupci Stav jako indikace dokončení procesu. Záznam importovaných pacientů se po uzavření
aplikace smaže.
Aby byla databáze přístupná, software ICS Chartr musí být nainstalován ve stejném počítači jako software
OTOsuite Vestibular. Pokud je databáze přístupná, zobrazí se v navigačním panelu skupiny Pacienti položka Pacienti ICS
Chartr.

14.2

Export pacienta
Ve skupině Pacienti klikněte na Seznam pacientů. Klikněte na Export. Otevře se okno umožňující přístup ke všem
pacientům v systému OTOsuite Vestibular.
Export jednoho nebo více pacientů:
1. Vyberte pacienta/y:
2. Vyberte způsob exportu dat:
•

Soubory XML a hrubá data ASCII − vyberte exportované údaje pacienta ke sdílení s jiným ICS Impulse systémem
nebo v elektronických lékařských zprávách. U každého pacienta zahrnuje export soubor ve formátu XML a soubor
ASCII .txt. Hrubá data v souboru *.txt jsou nezbytná k přehrávání údajů o pacientovi v aplikaci OTOsuite Vestibular.

•

–

Soubory XML obsahují kompletní údaje o pacientovi uložené v databázi. Viz strana ► 253.

–

ASCII soubory s hrubými daty. Soubory *.txt lze zobrazit za účelem zkoumání v programech, jako je Excel nebo
MatLab. Při použití dat mimo aplikaci OTOsuite Vestibular viz strana ► 241, kde je vysvětlen postup konverze
dat do tabulky a popis výsledných sloupců, které se liší dle skupiny testů.

PDF zprávy − vyberte veškeré zprávy pacienta (pacientů), které mají být použity v elektronických lékařských
zprávách.

•

Výsledky testu ASCII − vyberte soubor s exportovanými výsledky testů ve formátu CSV (comma separated values −
hodnoty oddělené čárkou), které mají být použity ke zkoumání v programech, jako je Excel nebo MatLab.

•

Kombinované videozáznamy oka/místnosti − vyberte export videozáznamu oka a místnosti do jednoho souboru
ve formátu avi. V důsledku značné velikosti souboru lze najednou vybrat pouze jednoho pacienta. U
podporovaných operačních systémů je pro OTOsuite Vestibular ve výchozím nastavení instalován kodek MJPEG. K
zobrazení tohoto souboru na jiném počítači je nutné mít nainstalovaný Windows Media Player a kodek MJPEG.
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Poznámka • Ze složky pacienta se před exportem doporučuje odstranit veškerá nedůležitá videa. Vysvětlení
nárůstu velikosti souboru při spojení videozáznamu místnosti se záznamem oka najdete: strana ► 256.

•

Anonymizace pacienta − vyberte k exportu data určená ke sdílení, ale zajistěte zachování důvěrnosti osobních
údajů. Vyberete-li například možnost Anonymizace pacienta, budou Příjmení, Křestní jméno, ID pacienta a názvy
souborů nahrazeny slovem None (Žádné). Lze vybrat jen jednoho pacienta najednou.

Poznámka • Import souborů, u kterých byla označena možnost Anonymizace pacienta: Tyto soubory obsahují
informace, které brání systému v přepisu stávajících údajů pacienta. Budou importována pouze data přidaná po
původním exportu. Neexistují-li žádná stávající data pacienta, budou veškeré identifikační informace pacienta
nahrazeny hodnotou žádné.

•

aVOR − vyberte export dat o poloze oka a hlavy do aplikace aVOR.

3. Klikněte na Export nebo Export do.
•

Export odešle soubor do umístění nastaveného v okně Administrátor. Pro zobrazení umístění klikněte na Systémová
nastavení ze skupiny Systém.

•

Export do odešle soubor do umístění vybraného ve funkci prohlížení.

Exportováno se zobrazí ve sloupci Stav jako indikace dokončení procesu. Záznam exportovaných pacientů se po uzavření
aplikace smaže.

14.3

Import pacienta
Soubory lze importovat ze souborů dříve archivovaných v aplikaci OTOsuite Vestibular, do této aplikace importovaných
nebo z ní exportovaných.
1. Ve skupině Pacienti klikněte na Seznam pacientů. Klikněte na Import.
2. Klikněte na Otevřít složku a přejděte do umístění, kde se nacházejí soubory k importu.

Poznámka • Za účelem přehrávání údajů o pacientovi je nutné importovat soubory ve formátu *.xml i *.txt. Jedinou
výjimku představují data o hlavovém pulzu, která lze prohlížet pouze ze souboru *.xml.

3. Klikněte na OK.

Otometrics - ICS Impulse USB
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4. V souborech se seznamy pacientů je uvedeno jméno pacienta (příjmení a křestní jméno), rodné číslo, pohlaví a datum
narození. Vyberte soubor(y) k importu.
5. Klikněte na Import.

Importované se zobrazí ve sloupci Stav jako indikace dokončení procesu. Záznam importovaných souborů se po uzavření
aplikace smaže.
Klikněte na

a aktualizujte tak soubory pacientů ve složce Import.

Poznámka • Import souborů, u kterých byla označena možnost Anonymizace pacienta: Tyto soubory obsahují
informace, které brání systému v přepisu stávajících údajů pacienta. Budou importována pouze data přidaná po
původním exportu. Neexistují-li žádná stávající data pacienta, budou veškeré identifikační informace pacienta
nahrazeny hodnotou žádné.

Problémy související s importem a/nebo prohlížením importovaných souborů viz strana ► 223.
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15

Možnosti
Tato nastavení jsou dostupná ve skupině Možnosti:

•

Obecné (Viz strana ► 180.)

•

Barvy grafu (Viz strana ► 185.)

•

Okulomotorický (Viz strana ► 186.)

•

Hlavový pulz (Viz strana ► 188.)

•

Poziční (Viz strana ► 191.)

•

Kalorický (Viz strana ► 193.)

•

Informace o zařízení (Viz strana ► 197.)

•

Možnosti zprávy (Viz strana ► 198.)

V Navigačním panelu obsahuje nabídka Možnosti má dvě položky: Možnosti testu a Možnosti zprávy.

Otometrics - ICS Impulse USB
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15.1

Obecné
V menu Možnosti klikněte na Možnosti testu.
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Položka

Volby

Automatický protokol

Vyberte Zapnuto nebo Vyp.. (Výchozí nastavení je Vyp.).

Definice Automatický protokol
•

V seznamu Testy k dispozici kliknutím vyberte test, který má být přidán do

Vybrané testy a poté klikněte na

. (Případně přetáhněte vybrané testy do

seznamu).
•

V seznamu Vybrané testy vyberte test, který má být odstraněn a klikněte na
.

Výběr více než jednoho testu
Pro výběr všech testů ze skupiny testů klikněte na název skupiny.
Pro výběr testů, které po sobě nenásledují stiskněte a podržte klávesu Ctrl a poté
kliknutím vyberte jednotlivé požadované testy.

Změna pořadí testů
•

V seznamu Vybrané testy lze jednotlivé testy přesouvat nahoru nebo dolů.
Několikanásobným kliknutím na

nebo

přesuňte testy na novou pozici.

(Případně přetáhněte vybrané testy na novou pozici).

Spouštěcí modul

Z možností vyberte jedno okno shromažďování dat z testu, které se má otevřít po
spuštění aplikace.
•

Pohled

•

VOR

•

Šikmá odchylka bulvy

•

Sakáda

•

Hlavový pulz

•

SHIMP

•

Dynamický

•

Polohovací

•

Kalorický

•

Záznam/přehrávání videa
Poznámka • Je-li Automatický protokol nastaveno na Zapnuto v možnostech
testu Obecné aplikace OTOsuite Vestibular spustí první test uvedený v
seznamu Automatický protokol.
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Položka

Volby

Rychlost nahrávání
videozáznamu oka

Hlavový pulz
Vyberte jednu z možností pro nastavení rychlosti nahrávání videa, když pořizujete
videozáznam oka z pulzního testu HIT.
•

30 fps

•

60 fps

•

120 fps
Poznámka • Čím vyšší je vybraná snímkovací frekvence, tím větší bude datový
soubor.

Okulomotorický, poziční a kalorický
Vyberte jednu z možností pro nastavení rychlosti nahrávání videa, když pořizujete
videozáznam oka z testu. Nastavení lze využít pro okulomotorický a poziční test a
test Kalorický.
•

30 fps

•

60 fps

•

Max.
Poznámka • Max. je maximální rychlost pořízení záznamu, která závisí na
používaném počítači. Čím vyšší je vybraná snímkovací frekvence, tím větší
bude datový soubor.

Synchronizovaný videozáznam z
místnosti

Vyberte jednu z možností pro nastavení rychlosti nahrávání videa, když pořizujete
videozáznam místnosti.
•

15 fps

•

30 fps
Poznámka • Čím vyšší je vybraná snímkovací frekvence, tím větší bude datový
soubor.

Vyberte jednu z možností nastavení formátu videozáznamu místnosti.
•

Barva

•

Stupně šedi
Poznámka • Nahrávání barevného záznamu bude vyžadovat uložení většího
datového souboru.
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Položka

Volby

Znovu připojit

Znovu připojit brýle
Znovu připojte brýle (spojení softwaru a hardwaru) dle pokynů v této chybové
zprávě:

Znovu připojit synchronizovaný videozáznam místnosti
Znovu připojte kameru snímající místnost (spojení softwaru a hardwaru) dle pokynů
v této chybové zprávě:

Komprese videozáznamu oka

Vyberte Zapnuto nebo Vyp.. (Výchozí nastavení je Zapnuto).

Poznámka • Viz strana ► 256, kde je vysvětleno zvětšení souboru s
videozáznamem při shromažďování dat Torzní.
Automatické ukládání
videozáznamů

Vyberte Zapnuto nebo Vyp.. (Výchozí nastavení je Vyp.).

Poznámka • Pokud shromažďujete pouze videodata, tato nastavení neplatí.
Data se uloží vždy.

•

Vyp. v automatické zprávě, která se zobrazí při každém pořizování nového
videozáznamu.

•

Nahrávání audiozáznamu

Otometrics - ICS Impulse USB

Zapnuto − Všechny videozáznamy se uloží automaticky.

Vyberte Zapnuto nebo Vyp.. (Výchozí nastavení je Zapnuto).
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Položka

Volby

Zpětná zvuková vazba

Audioznačka je přítomná vždy, když

Import/Export testů a možnosti
zpráv

184

•

dojde k prodloužení trvání testu během shromažďování dat (na základě kliknutí
na Rozšířit nebo podržení levého tlačítka myši na dálkovém ovladači
prezentace),

•

dojde k přijetí nebo odmítnutí manévru Hlavový pulz,

•

dojde k přijetí nebo odmítnutí manévru SHIMP,

•

dojde k zastavení časovače Kalorický.

Kliknutím na Import vyberte test a možnosti zprávy, které mají být importovány.
Kliknutím na Export proveďte export testu a vybraných možností zprávy do
požadovaného umístění.
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15.2

Barvy
1. V menu Možnosti klikněte na Možnosti testu.
2. Klikněte na záložku okna Barvy.

Položka

Volby

Oko

VOR − změna výchozí barvy součásti vestibulookulárního reflexu v trase oka v
Hlavový pulz a SHIMP. Tato barva platí také pro trasu oka v rámci testu VOR (
VVOR a VORS).
Sakáda − změna výchozí barvy součásti sakády v trase oka v rámci 2D analýza.

Analýza hlavového pulzu

Změna výchozí barvy tras hlavy v okně příslušné analýzy.

Hexagram (hexagram)

Změňte výchozí barvu sloupců střední hodnoty zesílení. Barva jednotlivých sloupců
závisí na hodnotách jednostranného řezu a horním limitu 1,25.

Hlava

Změna výchozí barvy trasy hlavy v okně shromažďování dat: Trasa v reálném čase
(Hlavový pulz) a Trasy v reálném čase (osa X v sekundách) (VOR).

RPF

Změňte výchozí barvu Sledování polohy očí.

Obnovit výchozí

Klikněte na Obnovit pro obnovení výchozích barev doporučených společností
Otometrics. Tyto barvy jsou optimalizovány pro barvoslepé uživatele.

Otometrics - ICS Impulse USB

185

15 Možnosti

15.3

Okulomotor
1. V menu Možnosti klikněte na Možnosti testu.
2. Klikněte na záložku okna Okulomotorický.

Položka

Volby

Průměr bodů RPF ve výpočtu
špičky

Vyberte počet bodů RPF, které je nutné zprůměrovat za účelem vypočtení rychlost
při analýze RPF. Vyberte ze seznamu dostupných možností: 3 až 10 bodů.

Zobrazení sakády

Nastavte zobrazení pouze dat Hrubá, dat Průměrováno, nebo dat Hrubá i dat
Průměrováno současně.

Pohledový graf

Po shromáždění dat zobrazit pohledový graf
Nastavte na Vyp., pokud si namísto dat přejete zobrazit okno Analýza.

Amplituda (°)
Nastavte hodnoty, které stanoví, zda má mít špička šipky 1, 2 nebo 3 čáry.

RPF x̄ (°/s)
Nastavte hodnoty, které stanoví, zda má mít konec šipky 1, 2 nebo 3 čáry.
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Položka

Volby

Nastavení testu

Uživatelský název
Změňte název testu z výchozího na nové.

Bez vizuální opory
Vyberte nastavení Bez vizuální opory jako výchozí pro příslušný test.

Torzní
Vyberte nastavení Torzní jako výchozí pro příslušný test.

Maximální trvání (minut)
Vyberte požadovaný počet minut z rozbalovacího seznamu.

Zobrazení tras shromažďování
Vyberte zobrazení horizontálních pravých (HP), vertikálních pravých (VP) tras nebo
všech tras.

Zobrazení analytických tras
Vyberte zobrazení horizontálních pravých (HP), vertikálních pravých (VP) tras nebo
všech tras.

Zpětná vazba polohy hlavy nebo synchronizovaný videozáznam místnosti
Zpětná vazba o poloze hlavy – zobrazení hlavy pacienta a záznam její polohy v
prostoru. Lze přehrávat současně s trasou shromažďování dat a videozáznamem oka.

Poznámka • Zpětná vazba o poloze hlavy NENÍ k dispozici pro VVOR a
VORS. Příčinou je vyšší rychlost potřebná pro videozáznam oka a pro Šikmá
odchylka bulvy, protože hlava je během testu bez pohybu.

Synchronizovaný videozáznam místnosti – video- a audiozáznam místnosti. Lze
přehrávat současně s trasou shromažďování dat a videozáznamem oka.

Žádný – nepořizuje se žádný obraz hlavy nebo místnosti.
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15.4

Hlavový pulz
1. V menu Možnosti klikněte na Možnosti testu.
2. Klikněte na záložku okna Hlavový pulz.

Nastavení shromažďování dat
Položka

Volby

Automatické zahájení
shromažďování

Tato možnost je zvolena ve výchozím nastavení.
Pořizování údajů začne automaticky x sekund po otevření okna pro pořizování
údajů.
Čas se nastavuje v poli Odložení spuštění (sekundy).

Požadované hlavové pulzy

Shromažďování se automaticky zastaví dle hodnot Požadované hlavové pulzy
zadaných pro testy Levý a pravý laterální a LARP a RALP.

Zpětná vazba operátora

Zpětná vazba polohy hlavy během nastavení − zapnutí zpětné vazby polohy hlavy
a očí za účelem sledování polohy hlavy během nastavení testu pro LARP/RALP.
Zpětná vazba operátora během shromažďování − zapnutí zpětné vazby od
operátora v Reálný čas trase.
Synchronizovaný videozáznam místnosti během shromažďování − zapnutí
videozáznamu místnosti. Záznam se spustí po zahájení testu. Přehrávání
videozáznamu místnosti je synchronizováno s videozáznamem oka.

Zpětná vazba polohy oka během shromažďování − zapnutí zpětné vazby polohy
oka za účelem sledování polohy oka a hlavy (nepřímo) během shromažďování dat
pro LARP/RALP.
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Analytické grafy
Položka

Volby

Zobrazení osy X – Analytické
grafy 2D

Umožňuje uživatelům vybrat si mezi zobrazením osy X 2D grafu v milisekundách
nebo vzorcích.

Poloha grafu

Umožňuje uživatelům měnit polohu pravého a levého grafu v 2D a 3D grafech tak,
že data z levého grafu budou na pravé straně.

Grafy zesílení
Položka

Volby

Laterální ořezy

Nastavení ořezových čar

Jednostranná – ořezová čára mezi normální a jednostrannou ztrátou
Bilaterální – ořezová čára mezi jednostrannou ztrátou a oboustrannou ztrátou
Ořezy LARP/RALP

Nastavení ořezových čar

Jednostranná – ořezová čára mezi normální a jednostrannou ztrátou
Bilaterální – ořezová čára mezi jednostrannou ztrátou a oboustrannou ztrátou
Obnovit výchozí ořezy

Obnoví hodnoty ořezu normativních údajů, jak je zdokumentováno v publikovaných
datech a doporučováno Otometrics.(1)

Normativní data věku

Zapnuto nebo Vyp. - Je-li vybráno Zapnuto, zobrazí se v grafu zesílení normativní
data související s věkem.(2)

Poznámka • Za účelem zobrazení je do informací o pacientovi nutné zadat
datum narození. Věkové normy zahrnují data od 10 let a starší.

Body zesílení

Změňte velikost jednotlivých bodů zesílení v grafech zesílení. Zvětšete velikost bodu
zesílení při zobrazení dat na videoprojektoru.

(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. Poznámka: Veškeré normativní údaje byly

shromážděny s polohou ruky na temeni hlavy a hlavovým pulzem směřujícím ven.
(2)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP and 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. Poznámka: Veškeré normativní údaje byly shromážděny s polohou ruky na temeni

hlavy a hlavovým pulzem směřujícím ven.
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Analytické výpočty
Položka

Volby

Asymetrie zesílení

Umožňuje uživateli vybrat

Relativní (Newman-Toker/Mantokoudis) vzorec

nebo

Normalizovaný relativní (Jongkees) vzorec

Analýza vyrovnávacích pohybů očí
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Položka

Volby

Zobrazit pouze shrnutí

Zobrazí se pouze shrnutí dat vyrovnávacích Analýza vyrovnávacích pohybů očí v
Hexagram (hexagram) .

Otometrics - ICS Impulse USB

15 Možnosti

15.5

Poloha
1. V menu Možnosti klikněte na Možnosti testu.
2. Klikněte na záložku okna Poziční.
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Položka

Volby

Průměr bodů RPF ve výpočtu
špičky

Vyberte počet bodů RPF, které je nutné zprůměrovat za účelem vypočtení rychlost
při analýze RPF. Vyberte ze seznamu dostupných možností: 3 až 10 bodů.

Nastavení testu

Uživatelský název
Změňte název testu z výchozího na nové.

Bez vizuální opory
Vyberte nastavení Bez vizuální opory jako výchozí pro příslušný test.

Torzní
Vyberte nastavení Torzní jako výchozí pro příslušný test.

Maximální trvání (minut)
Vyberte požadovaný počet minut z rozbalovacího seznamu.

Zobrazení tras shromažďování
Vyberte zobrazení horizontálních pravých (HP), vertikálních pravých (VP) tras nebo
všech tras.

Zobrazení analytických tras
Vyberte zobrazení horizontálních pravých (HP), vertikálních pravých (VP) tras nebo
všech tras.

Zpětná vazba polohy hlavy nebo synchronizovaný videozáznam místnosti
Zpětná vazba o poloze hlavy – zobrazení hlavy pacienta a záznam její polohy v
prostoru. Lze přehrávat současně s trasou shromažďování dat a videozáznamem oka.

Synchronizovaný videozáznam místnosti – video- a audiozáznam místnosti. Lze
přehrávat současně s trasou shromažďování dat a videozáznamem oka.

Žádný – nepořizuje se žádný obraz hlavy nebo místnosti.
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15.6

Kalorický
1. V menu Možnosti klikněte na Možnosti testu.
2. Klikněte na záložku okna Kalorický.
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Položka

Volby

Průměr bodů RPF ve výpočtu
špičky

Vyberte počet bodů RPF, které je nutné zprůměrovat za účelem vypočtení rychlost
při analýze RPF. Vyberte ze seznamu dostupných možností: 3 až 10 bodů.

Kukly a motýl

Zobrazení kukel a motýla po shromáždění dat
Po shromáždění dat vyberte zobrazení okna Kukly a motýl
Motýlí graf:
Vyberte
•

Freyss RPF nebo

•

Celková amplituda .

Možnosti jsou popsány na straně ► 156.

Zobrazení kukel:
Vyberte požadované zobrazení výsledků 4 testů Kalorický, kde R=vpravo, L=vlevo,
W= teplé a C= studené:
•

Levý bije přes pravý (RC/LW:RW/LC)

•

Teplý přes studený (RW/LW:RC/LC)

•

Pravý bije přes levý (RW/LC:RC/LW)

Zohlednit spontánní nystagmus ve výsledcích kalorického testu
Vyberte odečtení Spontánní nystagmus z výsledků kalorického testu. Po provedení
výběru vyberte:
•

Průměr RPF (spontánní test) nebo

•

Průměr prvních 5 sekund (kalorický test)
Poznámka • Výběr Průměr RPF (spontánní test) platí pouze pro výsledky
testů typu Spontaneous (spontánní) -V sedě a Spontaneous (spontánní) -Na
zádech.

Zobrazit
Vyberte další nastavení displeje:

Pravé ucho v červené ,
Směrová převaha nebo
Homolaterální a kontralaterální (graf celkové amplitudy)
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Položka

Volby

Nastavení irigace

AirCal Zobrazení
Nastavte na Skutečné hodnoty nebo Nastavit hodnoty pro zobrazení v okně
Seznam testů za každý provedený test. Tyto hodnoty lze zahrnout i do zprávy.

Jiné irigátory (výchozí)
Nastavte na Vzduch nebo Voda dle typu irigátoru nejčastěji používaného ke
shromáždění dat.

Teplý
Zadejte požadovaný stupeň zvýšení nebo snížení teplé teploty při irigaci.(Nebo
klikněte na šipku směřující nahoru nebo dolů pro zvýšení nebo snížení hodnoty).

Chladné
Zadejte požadovaný stupeň zvýšení nebo snížení studené teploty při irigaci.(Nebo
klikněte na šipku směřující nahoru nebo dolů pro zvýšení nebo snížení hodnoty).

Trvání
Zadejte požadovaný čas zvýšení nebo snížení maximálního trvání irigace.(Nebo
klikněte na šipku směřující nahoru nebo dolů pro zvýšení nebo snížení hodnoty).

Průtok
Zadejte požadovaný l/min zvýšení nebo snížení průtoku během irigace.(Nebo
klikněte na šipku směřující nahoru nebo dolů pro zvýšení nebo snížení hodnoty).

Časovač

Časovač
Nastavte na Zapnuto.

Možnost spuštění
Nastavte na Zahájení testu nebo Konec testu.

S automatickým protokolem (minuty)
Mezi ušima
Klikněte na šipku směřující nahoru nebo dolů pro zvýšení nebo snížení hodnoty
času. Rozsah je 3 až 10 a výchozí hodnota činí 3.

Mezi teplotami
Klikněte na šipku směřující nahoru nebo dolů pro zvýšení nebo snížení hodnoty
času. Rozsah je 3 až 10 a výchozí hodnota činí 5.

Bez automatického protokolu (minuty)
Mezi ušima a teplotami
Klikněte na šipku směřující nahoru nebo dolů pro zvýšení nebo snížení hodnoty
času. Rozsah je 3 až 10 a výchozí hodnota činí 5.
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Položka

Volby

Nastavení testu

Uživatelský název
Změňte název testu z výchozího na nové.

Bez vizuální opory
Vyberte nastavení Bez vizuální opory jako výchozí pro příslušný test.

Torzní
Vyberte nastavení Torzní jako výchozí pro příslušný test.

Maximální trvání (minut)
Vyberte požadovaný počet minut z rozbalovacího seznamu.

Zobrazení tras shromažďování
Vyberte zobrazení horizontálních pravých (HP), vertikálních pravých (VP) tras nebo
všech tras.

Zobrazení analytických tras
Vyberte zobrazení horizontálních pravých (HP), vertikálních pravých (VP) tras nebo
všech tras.

Zpětná vazba polohy hlavy nebo synchronizovaný videozáznam místnosti
Zpětná vazba o poloze hlavy – zobrazení hlavy pacienta a záznam její polohy v
prostoru. Lze přehrávat současně s trasou shromažďování dat a videozáznamem oka.

Synchronizovaný videozáznam místnosti – video- a audiozáznam místnosti. Lze
přehrávat současně s trasou shromažďování dat a videozáznamem oka.

Žádný – nepořizuje se žádný obraz hlavy nebo místnosti.
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15.7

Informace o zařízení
1. V menu Možnosti klikněte na Možnosti testu.
2. Klikněte na záložku okna Informace o zařízení.

K určitým polím v tomto okně mají přístup pouze uživatelé, kteří mají ve svém profilu vybránu možnost Povolit uživateli
provádění změn systémových nastavení.
Zde zadané informace jsou použity ve zprávách dle specifikací v okně Nastavení zpráv. (Viz strana ► 198).
Zadejte text do polí pro údaje o zdravotnickém zařízení a přidejte logo:

Poznámka • V polích je povoleno použít max. 32 znaků. Výjimkou je pole názvu zařízení a webové stránky, kde je
možné použít až 45 znaků. Velikost log je změněna.

1. Klikněte na Procházet....
2. Přejděte do umístění souboru, který bude použit jako logo.
3. Vyberte pole a klikněte na Otevřít.
Chcete-li logo odstranit, klikněte na Vymazat.
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15.8

Možnosti zprávy
1. V menu Možnosti klikněte na Možnosti testu.
2. Klikněte na záložku okna Možnosti zprávy.

K určitým polím v tomto okně mají přístup pouze uživatelé, kteří mají ve svém profilu vybránu možnost Povolit uživateli
provádění změn systémových nastavení.
Změny provedené ve výchozím nastavení zpráv se týkají pouze zpráv vytvořených po provedení změn.

Poznámka • Informace o provedení změn pouze v aktuální zprávě viz strana ► 168.

Nastavení

Možnosti

Informace o pacientovi, které se budou
tisknout do zpráv

Vyberte položky, které mají být zařazeny.

Jména operátorů, která se budou tisknout
do zpráv

K zařazení vyberte

Operátor, který aktualizoval zprávu pacienta jako poslední nebo
oboje.

Formát adresy v tištěných zprávách

Pro vložení PSČ před název města/obce vyberte Tisknout PSČ před
názvem města.

Černobílé nastavení tiskárny

Pro změnu symbolu hodnot zesílení vlevo, které umožní rozlišení
od symbolu hodnot zesílení vpravo při použití černobílého tisku,
vyberte Jedinečné symboly grafu zesílení.

Informace o zařízení, které se budou
tisknout do zpráv

Vyberte položky, které mají být zařazeny.

Poznámka • Informace o provedení změny informací o
zařízení viz strana ► 197.
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Nastavení

Možnosti

Vyberte formát papíru pro zprávu

Vyberte Dopis nebo A4.

Nastavit názvy zprávy

Změňte výchozí názvy v hlavním titulku zprávy a titulky oddílů.
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Systémová nastavení
Některá okna Systémová nastavení jsou přístupná pouze uživatelům s profilem, který obsahuje jednu nebo obě tyto
vybrané možnosti: Přidat uživatele jako správce nebo Povolit uživateli provádění změn systémových nastavení. Viz
strana ► 201.

16.1

Administrátor v okně
Administrátor
Jen uživatelé, kteří mají ve svém profilu vybranou možnost Přidat uživatele jako správce mají přístup do tohoto okna, ve
kterém lze vytvářet, upravovat a mazat uživatelská data.
Uživatelské údaje jsou rozděleny do sloupců podle typu údaje: Příjmení, jméno, uživatelské jméno atd.
Síťová umístění se nastavují pro sdílené soubory (videa, zprávy (PDF), export a import). Další informace viz strana ► 218.
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Založení nového uživatele

Důležité • Nastavte alespoň jednomu uživateli práva správce.

1. Klikněte na Nový.
2. Zadejte údaje. Záznamy, které je nutné vyplnit, jsou označeny hvězdičkou (*).

Poznámka • U hesla je nutné rozlišovat malá a velká písmena.

3. Pro povolení přístupových práv klikněte na Přidat uživatele jako správce (A) nebo Povolit uživateli provádění změn
systémových nastavení (B).
•

Přidat uživatele jako správce – všechna práva

•

Povolit uživateli provádění změn systémových nastavení – všechna práva s výjimkou
–

přidávání, editace nebo mazání uživatelů,

–

zadávání síťových umístění pro sdílené soubory (video, zprávy (PDF), import a export), a

–

aktualizace licence a firmwaru aplikace.

4. Kliknutím na tlačítko Uložit změny zrušíte.
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Úpravy uživatelských údajů
1. Vyberte uživatele ze seznamu.
2. Klikněte na Upravit.
3. Upravte změny a vyplňte všechna pole označená hvězdičkou (*).
4. Kliknutím na Uložit uložíte změny. Kliknutím na tlačítko Zrušit změny zrušíte.

Odstranění uživatele
1. Vyberte uživatele ze seznamu.
2. Klikněte na Odstranit.
3. Klikněte na OK.

16.2

Nastavení pracovní stanice
Ve skupině Systém klikněte na Systémová nastavení. K určitým polím v tomto okně mají přístup pouze uživatelé, kteří
mají ve svém profilu vybránu možnost Povolit uživateli provádění změn systémových nastavení.
Vyplňte pole informacemi zadanými správcem systému.
Položka

Nastavení

Název počítače pracovní stanice

Tento soubor určený pouze ke čtení zobrazuje název
počítače, který byl přidělen v Ovládacím panelu systému
Windows.

Umístění pracovní stanice

Uživatelem definovaný název pro popis umístění tohoto
počítače

Profil instalace

Typ instalace, který byl zvolen při instalačním procesu
softwaru – samostatný, server, klient nebo oboje
(server/klient)

Port databáze klienta/serveru

Číslo portu používané klientem k přístupu k databázi v síti

Konfigurace elektronické pošty

E-mailový server – počítač v síti odpovědný za příjem,
směrování a doručování e-mailových zpráv

Odesílatel – e-mailová adresa, ze které jsou posílány e-maily
Příjemce – výchozí e-mailová adresa, na kterou jsou posílány
e-maily (uživatel toto nastavení může změnit nebo přidat do
své e-mailové adresy)
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SMTP port (výchozí = 25)

Tento údaj definuje port SMTP (nejobvyklejší hodnota je 25)

Tento server vyžaduje zabezpečené
připojení (SSL).

V případě provedení výběru je při odesílání e-mailů používán
bezpečnostní protokol SSL (Secure Sockets Layer).
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Položka

Nastavení

Účet odchozí elektronické pošty

Použít výchozí síťové údaje – využívá výchozí přihlašovací
údaje k síti k přihlášení k e-mailovému serveru

Přihlásit se jménem uživatele a heslem – využívá
uživatelské jméno a heslo zadané v polích pod touto možností
k přihlášení k e-mailovému serveru

Vybrat jazyk programu

Otometrics - ICS Impulse USB

Klikněte na požadovaný jazyk. Zvýrazněný jazyk bude aktivní
po restartování aplikace.
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16.3

Databáze OTOsuite Vestibular
Poznámka • Pokud je databáze umístěná na serveru, všichni uživatelé musí být před prováděním archivace nebo
zálohování dat odhlášeni od klientských pracovních stanic. Správu databáze nelze provádět z klientské pracovní
stanice.

Ve skupině Systém klikněte na Systémová nastavení. K funkcím databáze mají přístup pouze uživatelé, kteří mají ve svém
profilu vybránu možnost Povolit uživateli provádění změn systémových nastavení.
V tomto okně jsou k dispozici funkce Archivovat (A) a Zálohovat (B). Dále jsou v tomto okně uvedeny informace o
•

verzi databáze, velikost a umístění souboru databáze OTOsuite Vestibular (C),

•

úložišti hrubých dat (velikost a umístění souboru) (D).

Poznámka • Skutečná velikost databáze může být menší, než je zde uvedeno.
Zde uvedený počet MB je součtem
1) místa, které zabírají stávající údaje o pacientech, a
2) místa, dostupného po každé archivaci údajů o pacientovi.
Toto číslo se nemusí změnit, dokud nebude využit veškerý prostor získaný archivací.
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Archivace údajů o pacientovi
Pokud již není nutné, aby údaje o pacientovi byly uloženy v databázi OTOsuite Vestibular, lze příslušná data archivovat. Za
účelem optimalizace výkonu doporučujeme uchovávat v databázi maximálně 500 pacientů. Všechny archivované soubory
pacientů lze dle potřeby importovat zpět do hlavní databáze.

Důležité • Při archivaci dojde k odstranění informací o pacientovi, dat o testech, dat souvisejících s videozáznamy a
videoklipů ve formátu AVI z databáze OTOsuite Vestibular.

Vybrat

k archivaci

Všichni pacienti

všechny pacienty v databázi

Pacienti s datem posledního
testu mezi

pouze pacienty s datem posledního testu ve zvoleném časovém rozpětí

Kliknutím na Archivovat nyní
•

vytvoříte zálohu celé databáze a následně

•

exportujete vybrané soubory do adresáře archivu (c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives); nakonec

•

odstraníte z databáze všechny soubory, které byly archivovány.

Pro zrušení postupu archivace klikněte na Zrušit.

Poznámka • Archivovaný soubor pacienta lze importovat zpět provedením postupu pro import. Viz strana ► 177.
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Automatické zálohování
Automatické zálohování se provádí dle časového intervalu nastaveného pouze v případě, že proveden výběr Povolit
automatické zálohování. (Ve výchozím nastavení se automatické zálohování celé databáze provádí každých sedm dnů).
Záložní soubory se ukládají v umístění
c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backup.

Poznámka • Pro vytvoření kopie údajů o pacientovi včetně videoklipů ve formátu AVI proveďte export údajů o
pacientovi do zvláštního umístění. Viz strana ► 176.

Automatické zálohování doporučujeme provádět každých sedm dnů. Dle potřeby proveďte změnu intervalu zálohování
zadáním počtu dnů do Automatické zálohování každých __ dnů. (Ujistěte se, že je proveden výběr Povolit automatické
zálohování).
Zálohování se spustí po zavření aplikace. Zobrazí se tato zpráva:

Předchozí záloha byla přejmenována a uložena spolu s novou zálohou:
•

Soubor předchozí zálohy byl přejmenován na old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak

•

Vytvoří se nový soubor zálohy s názvem AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak

Poznámka • Po provedení zálohování zůstanou informace o pacientovi, data o testech a data související s
videozáznamy v databázi OTOsuite Vestibular. Za účelem zmenšení velikosti databáze a zabezpečení dat pacientů
mimo hlavní databázi doporučujeme provádět archivaci. Viz strana ► 205.

Prevence ztráty dat (samostatné instalace)
U samostatných instalací zkopírujte alespoň jednou měsíčně nejaktuálnější databázi a exportujte všechny soubory pacientů
do zvláštního umístění mimo hlavní databázi.
1. Otevřete OTOsuite Vestibular.
2. Vytvořte zálohu. Viz strana ► 206.
3. Exportujte všechny soubory pacientů. Viz strana ► 176.
4. Dvakrát klikněte na ikonu na ploše Soubory OTOsuiteV.
5. Přejděte do složky Zálohy a zkopírujte nejaktuálnější zálohu do zvláštního umístění.
6. Přejděte do složky Exporty a zkopírujte všechny soubory do zvláštního umístění.
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16.4

Rozhraní GDT
Ve skupině Systém klikněte na Systémová nastavení. K polím v tomto okně mají přístup pouze uživatelé, kteří mají ve
svém profilu vybránu možnost Povolit uživateli provádění změn systémových nastavení.
Rozhraní GDT je založeno na dokumentovaném standardu GDT používaném pouze v Německu. Je-li tato možnost aktivní,
rozhraní umožňuje přenosy souborů mezi německým systémem PMS (Practice Management System) a systémem
OTOsuite Vestibular. Externí systém PMS lze používat ke spouštění systému OTOsuite Vestibular a otevření (nebo
vytvoření) záznamu konkrétního pacienta. Po skončení testu je zpráva vrácena do systému PMS.
Chcete-li povolit rozhraní GDT na systém PMS (Practice Management System), zaškrtněte pole Povolit odesílání z rozhraní
GDT systému správy postupů.

Položka

Nastavení

OTOsuite VestibularNázev
systému

Uživatelsky definované jméno. Omezeno na 4 znaky. Slouží jako
součást názvu souboru k identifikaci systému
OTOsuite Vestibular.

Název systému PMS

Uživatelsky definované jméno. Omezeno na 4 znaky. Slouží jako
součást názvu souboru k identifikaci systému PMS.

Test Type (typ vyšetření)

Kód definovaný pomocí GDT sloužící k přenosům souborů do
systému PMS. Omezeno na 6 znaků.

Prodleva při přenosu
souborů (sek.)

Limit času v sekundách, po který se systém
OTOsuite Vestibular bude snažit získat soubor zapsaný
systémem PMS.

Znaková sada

ASCII - standardní znaková sada
ANSI - znaková sada obsahující písmena s akcenty a další
neanglické znaky

Adresáře pro přenos
místních souborů GDT

Přijaté zprávy – udává umístění složky pro příchozí zprávy
GDT. Systém OTOsuite Vestibular vyzvedává zprávy z této
složky. Zadaná složka musí existovat. Kliknutím na Procházet...
vyberte složku.

Odchozí zprávy – udává umístění složky pro odchozí zprávy
GDT. Systém OTOsuite Vestibular ukládá zprávy sem, aby
mohly být vyzvednuty systémem PMS.
Zadaná složka musí existovat. Kliknutím na Procházet... vyberte
složku.
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16.5

O systému
Ve skupině Systém klikněte na Systémová nastavení. V tomto okně získáte údaje o systému OTOsuite Vestibular a o
softwaru jednotlivých komponent.

Softwarová licence
Tímto postupem se aktualizuje licence na software.
1. Ve skupině Systém klikněte na Systémová nastavení.
2. Klikněte na O systému.

Poznámka • Aktualizace licence je zakázána pro všechny uživatele s výjimkou těch, kteří mají administrátorská
práva.

3. Klikněte na Aktualizace licence.
4. Najděte soubor s novou licencí a klikněte na Otevřít.

Firmware brýlí
Po připojení brýlí k počítači zobrazí Verze firmwaru aktuální verzi firmwaru.
Tento postup slouží k aktualizaci firmwaru brýlí pomocí souboru *.otofw.

Poznámka • Před zahájením postupu se ujistěte, že znáte umístění souboru s firmwarem. Tento postup mohou
provádět pouze osoby s právy správce.

1. Ve skupině Systém klikněte na Systémová nastavení.
2. Klikněte na O systému.
3. Klikněte na Aktualizace firmwaru.
4. Přejděte do umístění souboru s firmwarem, vyberte soubor a klikněte na Otevřít.
5. Postupně se budou zobrazovat zprávy o stavu upgradu. Jakmile se zobrazí níže uvedená zpráva, klikněte na OK:

6. Dle pokynů odpojte a znovu připojte brýle a restartujte aplikaci.
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16.6

Záznamy o chybách
Ve skupině Systém klikněte na Systémová nastavení.

Položka

Systémové záznamy

Sledování odstranění chyb

Název počítače pracovní
stanice

Tento soubor určený pouze ke čtení zobrazuje název
počítače, který byl přidělen v Ovládacím panelu
systému Windows.

Umístění pracovní stanice

Uživatelem definovaný název pro popis umístění
tohoto počítače

Umístění, kde jsou uloženy chybové protokoly systému.
Povolit anonymní statistiku o
využívání

Kliknutím povolte/zakažte Eqatec. Společnost Eqatec
shromažďuje informace o počítačích a nezpracované
výjimky. Tyto informace nám mohou pomoci pochopit
podstatu problémů a vyřešit je pro budoucí revize.
Další informace viz strana ► 211.

Kopírovat záznamy

Kliknutím vytvořte kopie všech souborů protokolů a
umístěte je na stanovené místo.

Povolit sledování
odstraňování chyb

Tato možnost zapne sledování dle úrovně odstranění
obtíží.

Přepsat stávající záznamy o
odstranění chyb

Označením aktivujete přepis souboru se záznamy při
každém spuštění aplikace. Není-li pole označeno, data
ze sledování budou připojena ke stávajícímu souboru.

Kategorie tras (oddělené
čárkou):

Pole vyplněná informacemi zadanými podporou
Otometrics.

Další možnosti:

Vyhrazeno pro použití Otometrics.

Umístění, kde jsou uloženy soubory o odstraňování obtíží.

Upozornění • Odstraňování obtíží a sledování chyb nepoužívejte bez výslovného pokynu od zástupců Otometrics nebo
pracovníků podpory.
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Instalace a nastavení
Důležité • Předchozí verze brýlí (s konektory firewire a USB) není kompatibilní s verzemi softwaru OTOsuite Vestibular
2.0 nebo novějšími.

Tato část popisuje všechny kroky nutné k nastavení systému ICS Impulse:

17.1

•

Instalace softwaru OTOsuite Vestibular

•

Připojení brýlí

•

Instalace synchronizovaného videozáznamu místnosti

•

Import vzorových seznamů zpráv (není nutné pro instalace pouze na server)

•

Import vzorových dat

•

Přizpůsobení pro vaše zdravotnické zařízení

•

Instalace softwaru Adobe Reader

•

Nastavení síťové databáze a pracovní stanice (není vyžadováno u samostatných instalací)

Minimální požadavky na počítač
Systémové požadavky:
Operační systém

64-bit Windows 10 Pro, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional & Enterprise

CPU

Procesor Intel i5

Paměť

64-bit (Windows 10, 8 nebo 7): 8 GB

Prostor na disku

300 GB

Konektory

Až 4 USB 2.0 nebo USB 3.0 pro brýle, synchronizovaný videozáznam místnosti,
dálkový ovladač prezentace a externí monitor
Volitelný port VGA pro připojení externího monitoru

17.2

Jednotka DVD

DVD R/W

Monitor

Rozlišení obrazovky 1 600 x 900

Součásti

Myš, klávesnice

Dálkový ovladač prezentace − Kompatibilní modely
S aplikací OTOsuite Vestibular lze používat samostatně zakoupený dálkový ovladač prezentace, kterým je možné ovládat
různé funkce. Viz strana ► 16.
Kompatibilita s aplikací byla vyzkoušena u následujících dálkových ovladačů prezentace:
•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote

Na základě zkoušek NEDOPORUČUJEME používat následující dálkové ovladače prezentace: Gyration Air Mouse and Remote
Point.
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Zkoušky byly provedeny pouze u nejběžnějších ovladačů prezentace. S aplikací OTOsuite Vestibular mohou být kompatibilní
také další ovladače.

17.3

Instalace softwaru

17.3.1

Zahájení instalace
Poznámka • Možná chybová hlášení a doporučení co dělat, když se objeví:
– zprávy aplikace Firewall (firewall): Prosím povolte přístup.
- zpráva User Account Control (UAC): U systémů Windows 7 a Windows 8 se může zobrazit zpráva odkazující na
nástroj Řízení uživatelských účtů (UAC). Tuto zprávu akceptujte, neboť neznamená žádný problém.
- Chybová hlášení Microsoft Webcam nebo SQL Server: Pokud společnost Microsoft nainstalovala nové updaty
systému Windows a počítač nebyl rebootován, může se objevit chybové hlášení. Prosím rebootujte svůj počítač a
spusťte instalaci softwaru znovu.

1. Uložte veškeré právě otevřené soubory a ukončete všechny programy.
2. Vložte DVD OTOsuite Vestibular.

Poznámka • Pokud je v počítači nastaveno automatické spouštění, spustí se instalace. Pokud se funkce AutoRun
(automatické spuštění) nespustí, vyhledejte na DVD tuto ikonu

.

3. Klikněte na nastavení. (Možná bude nutné zavřít složku s obsahem DVD.)
4. Máte-li systém Windows 7 nebo Windows 8, zobrazí se dialogové okno zabezpečení. Klikněte na Ano.
5. Instalace systému OTOsuite Vestibular vyžaduje, aby byly do počítače nainstalovány určité aplikace (jako například
Windows Installer). Pokud nějaká aplikace chybí, zobrazí se dialogové okno se seznamem chybějících aplikací.
- Klikněte na Instalovat. Po nainstalování aplikací se počítač restartuje.
- Přihlaste se do počítače. Instalace automaticky pokračuje.
6. Zobrazí se uvítací obrazovka. Klikněte na Další.
7. Vyberte Souhlasím s podmínkami licence a klikněte na Další.
8. Zobrazí se Statistiky o anonymním využití. Klikněte na Další.

Poznámka • Aplikace Eqatec je ve výchozím stavu nainstalována. Může být vypnuta v okně Záznamy o chybách
nabídky Systémová nastavení. Při připojení k internetu Společnost Eqatec shromažďuje informace o počítačích a
nezpracované výjimky. Tyto informace nám mohou pomoci pochopit podstatu problémů a vyřešit je pro budoucí
revize. se neshromažďují žádné informace o pacientech ani informace, které by mohly být využity ke zjištění totožnosti
zdravotnického zařízení či konkrétního počítače. Znovu připomínáme, že tyto informace jsou sbírány jen v případě, že
je počítač připojen na internet.
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Poznámka • Během instalace OTOsuite Vestibular uvidíte reference na různé další přidružené programy, které budou
nainstalovány. Mezi tyto další programy patří: SQL Server (databáze OTOsuite Vestibular), Access Database Engine
(podporuje databázi Chartr) a Infragistics (sestavy).

17.3.2

Zvolte typ instalace
Systém OTOsuite Vestibular lze nainstalovat v konfiguraci klient/server nebo samostatné. V prostředí klient/server jeden
server funguje jako hostitel databáze pro jednu nebo více klientských pracovních stanic, kde je aplikace
OTOsuite Vestibular nainstalována. Doporučujeme, aby byla instalace typu klient/server provedena s použitím síťových
domén. Použití pracovních skupin není doporučeno, protože bude vyžadovat stejné uživatelské jméno a heslo ve všech
počítačích. Při samostatné instalaci jeden počítač hostuje jak databázi, tak i aplikace OTOsuite Vestibular.
Zvolte, jak bude systém OTOsuite Vestibular nainstalován:
•

Samostatná instalace
Funguje jako hostitel SQL databáze a aplikace OTOsuite Vestibular (žádní další klienti)
Vyberte Samostatný, klikněte na Další a pokračujte dle pokynů k dokončení instalace ► 213.

•

Síťová instalace – server
Hostuje SQL databázi a omezenou verzi aplikace OTOsuite Vestibular. (Limitovaná verze podporuje správu záznamů o
pacientech (vytvořit, importovat a exportovat pacienta), změny nastavení systému a správu databáze. Neumožňuje
prohlížení testů nebo pořizování údajů z testů.) Pokračujte pokyny k instalaci serveru.

•

Síťová instalace – klient Hostitel aplikace OTOsuite Vestibular.
1. Vyberte Klient a klikněte na Další.
2. Zadejte číslo portu a název serveru získaný při instalaci serveru.
3. Pokračujte dle pokynů k dokončení instalace na straně ► 213.

•

Síťová instalace – obě zařízení (klient/server)
Hostuje SQL databázi a aplikaci OTOsuite Vestibular. Podporuje další klienty. Pokračujte pokyny k instalaci klienta a
serveru.

17.3.3

Instalace jen pro server/pro obě zařízení
Před zahájením instalace určete typ požadované instalace:
•

Pouze server − OTOsuite Vestibular bude instalována databáze a limitovaná verze softwaru OTOsuite Vestibular pro
archivaci/zálohování dat.

Důležité • Při instalaci serveru/klienta je nejprve nutné nainstalovat server.

1. Vyberte Server nebo Obojí a klikněte na Další.

Poznámka • Ačkoliv je možné změnit číslo portu (využívaného SQL serverem), doporučujeme používat to, které je
uvedeno na obrazovce.

212

Otometrics - ICS Impulse USB

17 Instalace a nastavení

2. Poznamenejte si údaje pro pole Číslo portu a Název serverového počítače, neboť tyto informace budou vyžadovány
pro všechny klientské počítače. (U počítačů připojených k tiskárně můžete kliknout na tlačítko a vytisknout požadované
informace).
3. Pokud Obojí byla zvolena možnost klikněte na Další a pokračujte dle pokynů k dokončení instalace.
4. Pokud Server byla zvolena možnost klikněte na Další a pokračujte dle pokynů k dokončení instalace.

17.3.4

Dokončení instalace
1. Klikněte na Instalovat. Zobrazí se stavové okno s postupem instalace.
2. Klikněte na Dokončit.
3. Otevření Ovládací panel.

Windows 7

Windows 8

A. Stiskněte Windows key.

A. Stiskněte Windows key + X.

B. Zadejte slova ovládací panel, aby se zobrazila možnost
Control Panel.

B. V seznamu možností vyberte Control Panel a stiskněte
Enter.

C. Vyberte Control Panel a stiskněte Enter.

Poznámka • Windows key se nachází vedle Alt key. Je označena logem Windows. Pokud se na klávesnici tato
klávesa nenachází, lze její funkci nahradit klávesovou zkratkou Ctrl+Esc.

4. Nastavte DPI na 100 %.

Windows 7
A. Klikněte na Display.

B. Vyberte 100 %.
C. Klikněte na Apply.

Windows 8
Klikněte na Display.

D. Vyberte 100 %.
E. Klikněte na Apply.

5. U instalací pouze server pokračujte pokyny k importu demonstračních dat na straně ► 216.
6. U všech ostatních instalací pokračujte pokyny k připojení brýlí.

17.4

Připojení brýlí
Poznámka • Současná verze softwaru nepodporuje předchozí verzi brýlí, kde bylo připojení k počítači provedeno
prostřednictvím pouzdra rozhraní. Současná verze brýlí má jeden USB kabel, kterým se brýle připojují přímo k počítači.

1. Sejměte z brýlí krytku čočky.
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Poznámka • Kryt si ponechte. Když nebudete brýle používat, nasaďte kryt zpátky, aby se na čočkách nehromadil
prach.

2. Připojte USB kabel ke konektoru 2.0 USB na počítači.

Poznámka • Instalace ovladače brýlí trvá několik minut. Ve stavovém řádku se do dokončení instalace ovladače
zobrazuje zpráva Hardware nenalezen . Po připojení nových brýlí k USB portu nebo v případě přepojení brýlí do
jiného USB portu se ovladač vždy znovu nainstaluje.

3. Pokračujte pokyny k instalaci synchronizovaného videozáznam místnosti.

17.5

Instalace synchronizovaného videozáznamu místnosti
Synchronizovaný videozáznam místnosti nahrává video- i audiozáznamy.
1. Připojte USB kabel ke konektoru USB na počítači.

Poznámka • Instalace se spustí automaticky. Zobrazí-li se zpráva o ovladači, postupujte prosím dle pokynů.

2. Po dokončení instalace synchronizovaného videozáznamu místnosti pokračujte dle pokynů pro nastavení externího
monitoru. Nechystáte-li se připojit externí monitor, klikněte na

(ikona OTOsuiteV na ploše), otevřete aplikaci a

pokračujte pokyny k importu seznamů vzorových zpráv na straně ► 215.

17.6

Nastavení externího monitoru
1. Po připojení externího monitoru k počítači otevřete Ovládací panel.

Windows 7

Windows 8

A. Stiskněte Windows key.

A. Stiskněte Windows key + X.

B. Zadejte slova ovládací panel, aby se zobrazila možnost
Control Panel.

B. V seznamu možností vyberte Control Panel a stiskněte
Enter.

C. Vyberte Control Panel a stiskněte Enter.

Poznámka • Windows key se nachází vedle Alt key. Je označena logem Windows. Pokud se na klávesnici tato
klávesa nenachází, lze její funkci nahradit klávesovou zkratkou Ctrl+Esc.

2. Otevřete Displej a klikněte na Nastavení rozlišení. Ujistěte se, že je monitor počítače definován jako hlavní monitor
(1) a vyberte možnost Rozšířit tyto displeje.
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Windows 7 a Windows 8
A. Klikněte na Display.

B. Klikněte na Adjust Resolution.
C. Ověřte, zda jsou monitory 1 a 2 označeny, jak je uvedeno zde. Pokud ne, klikněte na Detect.

D. Vyberte Extend these displays.

E. Klikněte na OK.

3. Pro otevření aplikace klikněte na

4. Klikněte na

(ikona OTOsuiteV na ploše).

.

5. Klikněte na lištu názvu nového okna a přetáhněte okno na externí monitor.
6. Pro zvětšení okna na maximum klikněte na malý rámeček v horním pravém rohu.
7. Po zavření OTOsuite Vestibular a novém spuštění aplikace budou nastavení zachována.
8. Pokračujte dle pokynů k importu vzorových seznamů zpráv.

17.7

Import seznamů vzorových zpráv
Lze importovat tyto seznamy vzorových zpráv:
Příznaky, Dojmy a Makra.
1. V navigačním panelu klikněte v nabídce Zprávy na Zprávy.
2. Není-li otevřené okno Edit Report (upravit zprávu) , klikněte na Edit Report (upravit zprávu) .
3. Klikněte na Příznaky..., Dojmy... nebo Makra....
4. Klikněte na Import.
5. Klikněte na příslušný soubor ve správném jazyce k importu: Příznaky, Dojmy nebo Makra.
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6. Klikněte na Otevřít.
7. Klikněte na Uložit.

Poznámka • Pokud upgradujete a přidáváte modul (například LARP), doporučujeme znovu importovat klinické dojmy
a makra. Všechny úpravy dříve importovaných dojmů a maker budou zachovány.

17.8

Import vzorových dat
Poznámka • Lze importovat ukázkové údaje, které umožňují prohlížet údaje a analýzy pacientů pro různé diagnózy.

1. Není-li otevřené okno Pacienti, klikněte na Seznam pacientů.
2. Klikněte na Import.
3. Klikněte na Otevřít složku. Dojde ke zvýraznění složky Import.
4. Ve složce Import klikněte na složku Demodata a klikněte na OK.
5. Vyberte soubory všech pacientů, které se zobrazí v okně Import pacienta.
6. Klikněte na Import.
7. Klikněte na OK.

Poznámka • Pokud upgradujete a přidáváte modul (například LARP ), doporučujeme importovat nová demonstrační
data. To vám pomůže při seznamování se s novým modulem.

17.9

Přizpůsobení pro vaše zdravotnické zařízení
U samostatných instalací zadejte informace týkající se zdravotnického zařízení do každé pracovní stanice, do které
instalujete software. U síťových instalací změníte zadáním informací týkajících se zdravotnického zařízení do jedné klientské
stanice informace ve všech klientských stanicích.

Poznámka • Pro první přihlášení OTOsuite Vestibular nabízí výchozí uživatelské jméno a heslo. Po přidání jednoho
uživatele s oprávněními správce již není toto uživatelské jméno a heslo nabízeno (pole jsou prázdná). Použijte nové
uživatelské jméno a heslo pro následná přihlášení.

1. V menu Systém klikněte na Systémová nastavení.
2. Klikněte na záložku okna Administrátor, založte uživatele a udělte mu administrátorská práva.
Viz strana► 200.
3. Klikněte na záložku okna Nastavení pracovní stanice a v seznamu vyberte požadovaný jazyk programu.
4. Kliknutím na tlačítko Ano restartujte aplikaci a dokončete změnu jazyka.
5. V menu Možnosti klikněte na Možnosti testu.
6. Klikněte na záložku okna Informace o zařízení a přidejte informace o zdravotnickém zařízení. Viz strana ► 197.
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7. Klikněte na záložku okna Možnosti zprávy a upravte údaje, jako je např. PSČ nebo velikost papíru. Viz strana ► 198.

17.10

Instalace softwaru Adobe Reader
Pro přístup k digitální verzi Návod na použití je nutné mít v počítači nainstalován Adobe Reader. V případě potřeby si jeho
kopii můžete nainstalovat z DVD se systémem OTOsuite Vestibular.
1. Vyhledejte na DVD soubor Adobe Reader.
2. Dvakrát klikněte na Adobe Reader, spusťte instalaci a postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Pokud se jedná o samostatnou instalaci, je nyní hotova.
U všech ostatních instalací pokračujte pokyny k úpravě výchozích úložišť pro specifické typy souborů.
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17.11

Změna umístění pro uložení videí, exportů, importů, zpráv ve formátu
PDF
Poznámka • Tento postup platí pro typ instalace Klient nebo Oba (Klient/Server). Před pokračováním nastavte úroveň
oprávnění pro složku na sdílení. (Informace o úrovních oprávnění viz ► 219).

Uživatelé, kteří ve svém profilu vybrali Přidat uživatele jako správce mohou tento postup využít ke změně umístění pro
uložení souborů.

Poznámka • Když je software OTOsuite Vestibular nainstalován jako síťová instalace, výchozí umístění složek pro
soubory videa a zpráv jsou nastavena na serveru, aby je mohly sdílet všechny klientské stanice. Výchozí umístění pro
export a import souborů jsou nastavena v jednotlivých klientských stanicích.

1. Klikněte na Systémová nastavení a klikněte na Administrátor.
2. Klikněte na Procházet... pro procházení požadované složky.

Poznámka • Pokud vybíráte složku v síti, musí být vybraná složka nakonfigurována pro sdílení.

3. Vyberte složku a klikněte na OK.
Nové umístění složky se zobrazí v okně OTOsuite Vestibular Místa uložení.
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Poznámka • Pokud dojde ke změně některého umístění, nové soubory budou uloženy do tohoto nového umístění. Když
například změníte umístění pro soubory videa, nově nahraná videa se uloží do nového umístění.
U každého nového umístění je potřeba přesunout stávající soubory z předchozího umístění do nového umístění.

Nastavte parametry sdílení s novým umístěním pro uložení.
Je-li nové místo pro uložení nastaveno na složku nekonfigurovanou ke sdílení, postupujte, jak je uvedeno níže:
1. Přejděte do požadovaného adresáře.
2. Pravým tlačítkem klikněte na složku vybranou jako nové místo pro uložení.
3. Klikněte na Sdílet s. Vyberte Konkrétní osoby....
4. Vyberte jména.
5. Klikněte do pole vedle tlačítka Přidat.
6. Zadejte jméno a klikněte na Přidat.
7. Chcete-li oprávnění změnit, klikněte na jméno uživatele a zvýrazněte jej.
8. Klikněte na šipku rozevíracího menu vpravo a poté klikněte na Číst/přepsat.
9. Opakujte kroky 7 a 8, dokud nebude Číst/přepsat nastavena pro všechny uživatele přidané do seznamu.
10. Klikněte na Sdílet.
11. Klikněte na Hotovo.
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18

Software − Různé postupy

18.1

Odinstalace
1. Otevřete Ovládací panel.

Windows 7

Windows 8

A. Stiskněte Windows key.

A. Stiskněte Windows key + X.

B. Zadejte slova ovládací panel, aby se zobrazila možnost
Control Panel.

B. V seznamu možností vyberte Control Panel a stiskněte
Enter.

C. Vyberte Control Panel a stiskněte Enter.

Poznámka • Windows key se nachází vedle Alt key. Je označena logem Windows. Pokud se na klávesnici tato
klávesa nenachází, lze její funkci nahradit klávesovou zkratkou Ctrl+Esc.

2. Odinstalovat OTOsuite Vestibular.

Windows 7
Klikněte na Programs and Features.

Windows 8
A. Dvakrát klikněte na Uninstall a program.

B. Vyberte program, který si přejete odinstalovat.
C. Vyberte program, který si přejete odinstalovat.
D. Klikněte na Uninstall.

C. Klikněte na Uninstall.
D. U všech zbývajících otázek klikněte na Yes.

E. U všech zbývajících otázek klikněte na Yes.

Poznámka • Při odinstalování softwaru bude odstraněn program OTOsuite Vestibular, ale nikoli ostatní programy,
které byly součástí předchozí instalace OTOsuite Vestibular (například SQL Server, National Instruments atd.).

18.2

Upgradování
Při upgradu aplikace OTOsuite Vestibular není možné měnit dříve zvolený typ instalace. Pokud potřebujete provést změnu
typu instalace, obraťte se na svého místního zástupce.

Důležité • Při upgradu serveru/klienta je nejprve nutné upgradovat server.

220

Otometrics - ICS Impulse USB

18 Software − Různé postupy

Poznámka • Před upgradem softwaru doporučujeme provést export všech údajů o pacientech, které dosud nebyly
archivovány.

Poznámka • Pokud se zobrazí zprávy týkající se brány firewall, povolte přístup.

1. Uložte veškeré právě otevřené soubory a ukončete všechny programy.
2. Vložte DVD, které jste obdrželi spolu s upgradem aplikace OTOsuite Vestibular.

Poznámka • Pokud je v počítači nastaveno automatické spouštění, spustí se instalace. Pokud se funkce AutoRun
(automatické spuštění) nespustí, vyhledejte na DVD tuto ikonu

.

3. Klikněte na nastavení. (Možná bude nutné zavřít složku s obsahem DVD.)
4. Pro odpověď na otázku v bezpečnostním dialogovém okně klikněte na Ano.
5. Zobrazí se uvítací obrazovka. Klikněte na Další.
6. Vyberte Souhlasím s podmínkami licence.
7. Zobrazí se Statistiky o anonymním využití. Klikněte na Další.
8. Pokračujte kliknutím na Další, dokud se nezobrazí obrazovka Ready to Install (Připraven k instalaci).
9. Klikněte na Instalovat.
10. Klikněte na Dokončit.

18.3

Opětovná instalace
Při opětovné instalaci aplikace OTOsuite Vestibular není možné měnit typ dříve zvolené instalace. Pokud potřebujete
provést změnu typu instalace, obraťte se na svého místního zástupce.

Poznámka • Pokud se zobrazí zprávy týkající se brány firewall, povolte přístup.

1. Uložte veškeré právě otevřené soubory a ukončete všechny programy.
2. Vložte DVD použité při instalaci OTOsuite Vestibular.

Poznámka • Pokud je v počítači nastaveno automatické spouštění, spustí se instalace. Pokud se funkce AutoRun
(automatické spuštění) nespustí, vyhledejte na DVD tuto ikonu

.

3. Klikněte na nastavení. (Možná bude nutné zavřít složku s obsahem DVD.)
4. Máte-li systém Windows 7 nebo Windows 8, zobrazí se dialogové okno zabezpečení. Klikněte na Ano.
5. Zobrazí se uvítací obrazovka. Klikněte na Další.
6. Zobrazí se obrazovka údržby programu. Klikněte na Další.
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7. Zobrazí se obrazovka odstranění programu. Klikněte na Odstranit.
8. Klikněte na Dokončit.
9. Klikněte na nastavení.
10. Máte-li systém Windows 7 nebo Windows 8, zobrazí se dialogové okno zabezpečení. Klikněte na Ano.
11. Zobrazí se uvítací obrazovka. Klikněte na Další.
12. Vyberte Souhlasím s podmínkami licence.
13. Zobrazí se Statistiky o anonymním využití. Klikněte na Další.
14. Pokračujte kliknutím na Další, dokud se nezobrazí obrazovka Ready to Install (Připraven k instalaci).
15. Klikněte na Instalovat.
16. Klikněte na Dokončit.
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Řešení problémů
Kalibrace

Problém

Řešení

Na stěně nebo jiném projekčním povrchu nejsou
viditelné tečky od laserového paprsku.

Přesvědčte se, zda není světlo
zastíněno vlasem nebo zda nemíří na
jiný předmět v dráze projekce. Pokud
nebyla nalezena žádná překážka,
kontaktujte technickou podporu.

Upozornění •
Nedívejte se přímo do
laserů. Použití jiných
ovládacích prvků,
nastavení nebo
výkonu procedur, než
které jsou uvedeny v
tomto dokumentu,
může vést k
rizikovému vystavení
záření.

Spustit − tlačítko je neaktivní.

Nastavení testu

•

u všech Hlavový pulz testů:
Laterální, LARP nebo RALP
zajistěte, aby byl před kalibrací
vybrán test LARP.

•

u testu Okulomotorický Pohled,
všech testů Dynamický, všech
manévrů Polohovací a testů
Kalorický se ujistěte, že je před
kalibrací zrušen výběr Bez vizuální
opory.

Obraz oka se nezobrazuje

Pokud byly nejprve nalezeny brýle,
připojte znovu kabel USB k počítači,
klikněte na záložku okna Obecné v
okně Možnosti a klikněte na Znovu
připojit brýle.
Nebyly-li nalezeny brýle, ukončete
činnost softwaru, opět připojte USB
kabel a software znovu spusťte.

Zobrazuje se obraz oka, ale výběry testu jsou zakázány
(jsou zabarveny šedě). Stavová lišta indikuje, že licence
brýlí nebyla nainstalována.

Kontaktujte Otometrics zákaznickou
podporu nebo horkou linku a vyžádejte
si licenci k brýlím.

okno
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Přehrávání
videosouborů

Shromažďování
dat

224

Problém

Řešení

Při používání operačního systému Windows 7 se při
pokusu o přehrávání uloženého videa přímo z
přehrávače Windows Media Player může zobrazit
následující chybové dialogové okno. K tomu dochází
buďto po výběru videosouboru z přehrávače Windows
Media Player nebo dvojitým poklepáním na video
soubor z aplikace Průzkumník Windows.

Tento problém lze vyřešit tak, že
vyhledáte soubor Win7codecs
v281.exe ve složce Tools (nástroje) na
OTOsuite Vestibular instalačním DVD.
Dvojitým klepnutím na soubor spusťte
instalační program a postupujte podle
pokynů.

Po spuštění přehrávání synchronizovaného
videozáznamu místnosti se v horní části obrázku zobrazí
dialogové okno.

Instalovaná aplikace se pokouší převzít
ovládání přehrávání videa. Zakažte
aplikaci. (Způsob provedení zákazu se v
závislosti na typu konkrétní aplikace
může lišit).

Video bude během přehrávání pozastaveno.

U instalace klienta/serveru nebude
video řádně přehráno, pokud klient a
server komunikují prostřednictvím
bezdrátového připojení.

Frekvence snímků je příliš pomalá pro přesné
pořizování dat (při pořizování se zobrazí chybová
zpráva).

Procesor počítače je příliš pomalý pro
získání minimální frekvence snímků
potřebné pro testování hlavových
pulzů.
•

Ověřte, zda počítač splňuje
minimální specifikace.

•

Zavřete ostatní programy.

•

Deaktivujte bezdrátový internet

•

Ujistěte se, že je počítač zapojen
do síťové zásuvky (není napájen z
baterie).

•

Ujistěte se, že je napájení správně
nastaveno (viz strana ► 245).
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Shromažďování
dat Hlavový pulz

Problém

Řešení

Hlavový pulz − Při spuštění se obraz hlavy pomalu

Po spuštění aplikace (nebo stisknutí
Znovu připojit brýle ) vyčkejte asi 2 až
3 minuty a teprve poté nasaďte brýle
pacientovi. Senzory zajišťující data o
poloze hlavy tak budou mít dostatek
času na stabilizaci.

posouvá ve směru hodinových ručiček.

Shromažďování počtů (Vlevo )

Výsledky počtů shromažďování dat jsou
založeny na dvou samostatných
algoritmech, které v kombinaci
zajišťují, že jsou analyzována pouze
kvalitní data.

V okně Shromažďování dat: Počty
jsou výsledky Algoritmu
shromažďování dat , který
vyhodnocuje údaje o rychlosti pohybu
hlavy a odmítá neplatné hlavové pulzy.
Viz strana ► 240.

V okně Info 2D analýza a 3D analýza:
Počty Analýza jsou výsledkem
Analytického algoritmu, který
podruhé vyhodnocuje veškerá data.
Tento algoritmus může odmítnout
údaje přijaté Algoritmem
shromažďování dat (zobrazuje se ve
sloupci Shromažďování dat), pokud
nejsou údaje o rychlosti pohybu oka
platné. (Pokud například zkušební
přístroj provedl přijatelný hlavový pulz,
ale pacient se podíval mimo
zaměřovací terčík.)
Zobrazení
analyzovaných dat

Pro některé parametry se data nezobrazují nebo jsou
nepřesná
NA (neanalyzováno) indikuje místa, kde se očekává
doplnění dat.
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starých dat v novější verzi SW.
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Problém

Řešení

Analýza Hlavový pulz

Trasa zobrazuje sakádu, u které není hlášena latence.

Sakáda se vyskytla před 70 ms a s
největší pravděpodobností k ní došlo v
důsledku sklouznutí brýlí.

Import údajů o
pacientovi

Chybějící informace sloupec

Tato zpráva se zobrazí v případě, že
importované údaje o pacientovi nejsou
kompletní.
Chybějící informace budou uvedeny v
příslušných sloupcích spolu s touto
zprávou: Chybějící informace.
Pokud se tato zpráva zobrazí pouze v
sloupci Stav, chybějící informace
obsahuje soubor ASCII s hrubými daty
ve formátu *.txt.

Soubor pacienta není v seznamu

Importované ID pacienta není v
importovaném souboru pacienta.
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Technické specifikace
ICS Impulse je typ 1085 z Natus Medical Denmark ApS

Rozhraní
USB 2.0 nebo 3.0 pro připojení k počítači

Napájení
Zařízení je napájeno prostřednictvím kabelu USB (5 V DC, 500 mA)

Výkonové charakteristiky
Vstupy

Monokulární (pravé oko)

Vzorkovací frekvence

250 fps − Hlavový pulz, VOR, Záznam/přehrávání videa
173 fps - Pohled, Šikmá odchylka bulvy, Sakáda, Dynamický, Polohovací,

Kalorický
60 fps - při výběru Torzní nebo Bez vizuální opory
Videozáznam

30 , 60 nebo 120 Hz

Sledování oka

100 x 100 pixelů (Obraz zornice) − Hlavový pulz, VOR, Monokulární video

brýle Frenzel
160 x 120 pixelů (Obraz oka) - Pohled, Šikmá odchylka bulvy, Sakáda,
Dynamický, Polohovací, Kalorický, Monokulární video brýle Frenzel
376 x 240 pixelů (Plné zobrazení) − Monokulární videobrýle Frenzel
320 x 240 pixelů (při výběru Torzní )
Rozsah: horizontální ± 30°, vertikální ± 25°
Třífázová laserová zkouška sakády − stimul

Rozsah ± 7,5° (max. 15°)

OTOsuite Vestibular Software

Grafické uživatelské rozhraní systému Windows Vysoce výkonný software pro
analýzu Databázové úložiště údajů o testech Inteligentní správa údajů o
pacientech a testech; Zrak nemá vizuální oporu pro testy za úplné tmy

Specifikace laseru
Vlnová délka

Maximálně 660 nm

Výstupní výkon

Maximálně 0,9 mW

Doba zahřívání
<1 min

Provozní režim
Nepřetržitý provoz
Nepoužívejte zařízení v blízkosti vznětlivých anestetik (plynů).
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Rozměry
Brýle

Délka

7.25 in (18,4 cm)

Šířka

0.5 in (1,3 cm) až 1.75 in (4,4 cm)

Výška

1.75 in (4,4 cm)

Hmotnost

2,1 oz (60 g)

Kalibrace
Kalibrace systému není vyžadována

Klasifikace
Třída II
Typ B

Provozní prostředí
Teplota

+15° C až +29° C (59° F až +84,2° F)

Rel. vlhkost

30 až 90%, nekondenzující

Tlak vzduchu

700 hPa až 1 060 hPa

Provoz při teplotách pod -20 °C (-4 °F) nebo nad +60 °C (140 °F) může způsobit trvalé poškození zařízení.

Skladování a manipulace
Teplota

-20 °C až +60 °C (-4 °F až +140 °F)

Rel. vlhkost

<90%, nekondenzující

Tlak vzduchu

500 hPa až 1 060 hPa

Nezbytná funkčnost
ICS Impulse USB nemá nezbytnou funkčnost.

Normy
Bezpečnost

V souladu s UL 60601-1, 1. ed., IEC 60601-1, 2. ed.: + A1 + A2, 3. ed. + A1,
CAN/CSA-22.2 č. 60601-1 (2008), IEC 62471, 1. ed., IEC 60825-1, 2. ed.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

IEC 60601-1-2:2007 a EN 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-2:2014 a EN 60601-1-2:2015

Dálkový ovladač prezentace
Doporučeno
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Logitech Wireless Presenter R400, Kensington Wireless Expert Presenter, nebo
Targus Laser Presentation Remote
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20.1

Příslušenství
Příslušenství
Příručky/videa

Stručná příručka k řešení bez vizuální opory –
angličtina

7-50-11301-xx

Stručná příručka monokulárních video brýlí Frenzel –
angličtina

7-50-11300-xx

Stručná příručka vHIT – angličtina

7-50-11302-xx

7-50-11304-xx
7-50-11303-xx

Stručná příručka okulomotorického testu – angličtina
Stručná příručka pozičního testu – angličtina
Instruktážní film o použití monokulárních video brýlí
Frenzel na DVD
Instruktážní film o provádění okulomotorických testů
na DVD

8-49-82700
8-49-82703
8-49-82701
8-49-82702

Instruktážní film o vHIT na DVD
Instruktážní film o provádění pozičních testů na DVD

20.2

Software

OTOsuite Vestibular

8-49-92400

Brýle

Obličejová vycpávka 1, 120/kg

8-62-50200

Obličejová vycpávka 2, 100/kg

8-62-62300

Souprava řemínků

8-35-34200

Hadřík na čištění optických dílů
***Minimálně 3***

7590527

Fixační terčík
(2 archy v balení)

1-26-44000

Sada pro znemožnění vizuální opory (200 sad v balení)

8-62-50700

Spona dálkového ovladače

8-36-00600

Synchronizovaný videozáznam
místnosti

USB kamera Microsoft Life Cam

2-25-08805

Kabely

Svorka k uchycení kabelu

8-35-36900

Přenášení / montáž

Přenosný kufřík

8-35-36700

Držák na stěnu

8-62-45600

Poznámky k EMC (elektromagnetické kompatibilitě)
•

ICS Impulse USB je součástí medicínského elektrického systému a jako takový podléhá zvláštním bezpečnostním
opatřením. Z tohoto důvodu by pokyny pro instalaci a zacházení s tímto zařízením uvedené v tomto dokumentu měly
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být přísně dodržovány.
•

Přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení, jakými jsou mobilní telefony, mohou ovlivňovat funkci ICS
Impulse USB.

IEC 60601-1-2:2014 a EN 60601-1-2:2015
Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise pro všechna zařízení a systémy
ICS Impulse USB je určen k použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Uživatel ICS Impulse USB by měl zajistit, aby zařízení bylo v takovém
prostředí používáno.
Zkouška emisí

Shoda

Elektromagnetické prostředí – pokyny

Vysokofrekvenční emise

Skupina 1

ICS Impulse USB využívá vysokofrekvenční energii pouze pro svou vnitřní funkci. Jeho

CISPR 11

vysokofrekvenční emise jsou tudíž velmi nízké a není pravděpodobné, že by způsobovaly rušení
blízko umístěných elektronických přístrojů.

Vysokofrekvenční emise

Třída A

CISPR 11

ICS Impulse USB je vhodný pro používání ve všech zařízeních, kromě domácností a zařízení přímo
připojených k veřejné elektrické síti nízkého napětí, dodávající energii do budov určených k
bydlení.

Harmonické emise IEC 61000-

Neuplatňuje se

3-2

Poznámka: Charakteristiky EMISÍ tohoto zařízení umožňují jeho použití v průmyslových
prostředích a v nemocnicích (CISPR 11, třída A). V případě použití v obytných budovách, pro
které je běžně vyžadována CISPR 11 třídy B, by toto zařízení nemuselo disponovat adekvátní

Kolísání napětí a flikru IEC

Neuplatňuje se

61000-3-3

ochranou proti rušení vysokofrekvenční komunikace. Je tedy možné, že uživatel bude nucen
přijmout příslušná opatření, jako je přemístění nebo změna orientace zařízení.

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise pro všechna zařízení a systémy
ICS Impulse USB je určen k použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Uživatel ICS Impulse USB by měl zajistit, aby zařízení bylo v takovém
prostředí používáno.
Zkouška odolnosti

IEC 60601

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí – pokyny

úroveň zkoušky
Elektrostatický výboj (ESD)

+/- 8 kV kontakt

+/- 8 kV kontakt

Podlaha by měla být dřevěná, betonová nebo dlážděná

IEC 61000-4-2

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

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

keramickými dlaždicemi. Pokud je podlaha ze

+/- 8 kV, +/- 15 kV vzduch

+/- 8 kV, +/- 15 kV vzduch

syntetického materiálu, relativní vlhkost by měla být
alespoň 30 %. Varování: ICS Impulse USB musí být
provozováno ve specifikovaném provozním rozsahu v
souladu s nepřímým elektrostatickým výbojem
(vzduchovým).

Rychlé elektrické přechodné
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Žádné relevantní porty

Napájecí kabel by měl kvalitou odpovídat kabelu

jevy / skupiny impulzů dle IEC +/- 1 kV pro vstupní/výstupní

+/- 2 kV pro napájecí kabely

+/- 1 kV pro vstupní/výstupní

určenému k použití v typickém komerčním nebo

61000-4-4

kabely

nemocničním prostředí.

kabely
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Rázový impulz IEC 61000-4-5

+/- 1 kV mezi jednotlivými částmi

Žádné relevantní porty

Napájecí kabel by měl kvalitou odpovídat kabelu

vedení

určenému k použití v typickém komerčním nebo

+/- 2 kV mezi vedením a zemí

nemocničním prostředí.

+/- 2 kV vstup(y) spojení
stejnosměrného proudu (DC) se
zemí
+/- 1 kV vstup(y) spojení
stejnosměrného proudu (DC) s
vedením
+/- 2 kV vstup(y) spojení I/O se
zemí
Krátkodobé poklesy napětí,

0 % U T; 0,5 cyklu

Žádné relevantní porty

Napájecí kabel by měl kvalitou odpovídat kabelu

krátkodobé výpadky napětí a Při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

určenému k použití v typickém komerčním nebo

změny napětí na vstupních

270° a 315°

nemocničním prostředí. Pokud uživatel ICS Impulse USB

kabelech napájecího zdroje

0 % U T; 1 cyklus

vyžaduje nepřetržitý provoz i během výpadků proudu,

IEC 61000-4-11

a

doporučuje se, aby ICS Impulse USB byl napájen přes

70 % U T; 25/30 cyklů

záložní zdroj, případně baterii.

Jednofázové: při 0°
Výpadky napětí na vstupních

0 % U T; 250/300 cyklů

0 % U T; 250/300 cyklů

30 A/m

Žádné relevantní porty, které by

Magnetické pole síťové frekvence by mělo svou úrovní

mohly být ovlivněny

odpovídat typickému umístění v typickém komerčním

kabelech napájecího zdroje
IEC 61000-4-11
Magnetické pole síťové
frekvence
(50/60 Hz)

nebo nemocničním prostředí.

IEC 61000-4-8

Pokud jsou pozorovány nepříznivé účinky na měření,
změňte umístění ICS Impulse USB

U T je AC napětí napájecího zdroje před přivedením zkušební úrovně napětí.

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost – pro zařízení a systémy v prostředí profesionální zdravotní péče
ICS Impulse USB je určen k použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Uživatel ICS Impulse USB by měl zajistit, aby zařízení bylo v takovém
prostředí používáno.
Zkouška emisí

IEC 60601

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí – pokyny

úroveň zkoušky
Odolnost proti

3 V rms

3 V rms

vysokofrekvenčním rušením

od 150 kHz do 80 MHz

od 150 kHz do 80 MHz

6 V rms

6 V rms

Pásma ISM

Pásma ISM

šířeným vedením
IEC 61000-4-6

Vyzařované vysokofrekvenční 3 V/m

3 V/m

elektromagnetické pole

od 80 MHz do 2,7 GHz

od 80 MHz do 2,7 GHz

IEC 61000-4-3
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Blízká pole z RF bezdrátové

27 V/m

27 V/m

Separační vzdálenost mezi elektronickými částmi ICS

komunikace

386 MHz

386 MHz

Impulse USB a RF bezdrátovými komunikačními

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

CISPR 11 třídy B, by toto zařízení nemuselo disponovat

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

adekvátní ochranou proti rušení vysokofrekvenční

28 V/m

28 V/m

komunikace. Je tedy možné, že uživatel bude nucen

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

přijmout příslušná opatření, jako je přemístění nebo

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

zařízeními musí být větší než 30 cm (11,8 palce).
Poznámka: Charakteristiky EMISÍ tohoto zařízení
umožňují jeho použití v průmyslových prostředích a v
nemocnicích (CISPR 11, třída A). V případě použití v
obytných budovách, pro které je běžně vyžadována

změna orientace zařízení.

IEC 60601-1-2:2007 a EN 60601-1-2:2007
Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise pro všechna zařízení a systémy
ICS Impulse USB je určen k použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Uživatel ICS Impulse USB by měl zajistit, aby zařízení bylo v takovém
prostředí používáno.
Zkouška emisí

Shoda

Elektromagnetické prostředí – pokyny

Vysokofrekvenční emise

Skupina 1

ICS Impulse USB využívá vysokofrekvenční energii pouze pro svou vnitřní funkci. Jeho

CISPR 11

vysokofrekvenční emise jsou tudíž velmi nízké a není pravděpodobné, že by způsobovaly rušení
blízko umístěných elektronických přístrojů.

Vysokofrekvenční emise

Třída A

CISPR 11

ICS Impulse USB je vhodný pro používání ve všech zařízeních, kromě domácností a zařízení přímo
připojených k veřejné elektrické síti nízkého napětí, dodávající energii do budov určených k
bydlení.

Harmonické emise IEC 61000-

Neuplatňuje se

3-2
Kolísání napětí a flikru IEC

Neuplatňuje se

61000-3-3

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise pro všechna zařízení a systémy
ICS Impulse USB je určen k použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Uživatel ICS Impulse USB by měl zajistit, aby zařízení bylo v takovém
prostředí používáno.
Zkouška odolnosti

IEC 60601

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí – pokyny

úroveň zkoušky
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Elektrostatický výboj (ESD)

+/- 6 kV kontakt

+/- 6 kV kontakt

Podlaha by měla být dřevěná, betonová nebo dlážděná

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV vzduch

+/- 8 kV vzduch

keramickými dlaždicemi. Pokud je podlaha ze

S výjimkou konektoru USB a

syntetického materiálu, relativní vlhkost by měla být

modulu čočky

alespoň 30 %.

Konektor USB a modul čočky:
+/- 2 kV vzduch
Rychlé elektrické přechodné

+/- 2 kV pro napájecí kabely

Napájecí kabel by měl kvalitou odpovídat kabelu

jevy / skupiny impulzů dle IEC +/- 1 kV pro vstupní/výstupní

+/- 1 kV pro vstupní/výstupní

určenému k použití v typickém komerčním nebo

61000-4-4

kabely

kabely

nemocničním prostředí.

Rázový impulz IEC 61000-4-5

+/- 1 kV mezi jednotlivými částmi

+/- 1 kV mezi jednotlivými částmi

Napájecí kabel by měl kvalitou odpovídat kabelu

vedení

vedení

určenému k použití v typickém komerčním nebo

+/- 2 kV mezi vedením a zemí

+/- 2 kV mezi vedením a zemí

nemocničním prostředí.

<5 % U T (>95 % pokles v U T) na 0,5

Krátkodobé poklesy napětí,

+/- 2 kV pro napájecí kabely

<5 % U T (>95 % pokles v U T) na 0,5

Napájecí kabel by měl kvalitou odpovídat kabelu

krátkodobé výpadky napětí a cyklu

cyklu

určenému k použití v typickém komerčním nebo

změny napětí na vstupních

40 % UT (60 % pokles v U T) na 5

40 % UT (60 % pokles v U T) na 5

nemocničním prostředí. Pokud uživatel ICS Impulse USB

kabelech napájecího zdroje

cyklů

cyklů

vyžaduje nepřetržitý provoz i během výpadků proudu,

IEC 61000-4-11

70 % U T (30 % pokles v U T) na 25

70 % U T (30 % pokles v U T) na 25

doporučuje se, aby ICS Impulse USB byl napájen přes

cyklů

cyklů

záložní zdroj, případně baterii.

<5 % U T (>95 % pokles v U T) na 5 s

<5 % U T (>95 % pokles v U T) na 5 s

3 A/m

3 A/m

Magnetické pole síťové

Magnetické pole síťové frekvence by mělo svou úrovní

frekvence

odpovídat typickému umístění v typickém komerčním

(50/60 Hz)

nebo nemocničním prostředí.

IEC 61000-4-8
U T je AC napětí napájecího zdroje před přivedením zkušební úrovně napětí.

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost – pro zařízení a systémy, které NEJSOU určeny k podpoře životních funkcí.
ICS Impulse USB je určen k použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Uživatel ICS Impulse USB by měl zajistit, aby zařízení bylo v takovém
prostředí používáno.
Zkouška emisí

IEC 60601

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí – pokyny

úroveň zkoušky
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Odolnost proti

3 V rms

3 V rms

Přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační

vysokofrekvenčním rušením

od 150 kHz do 80 MHz

od 150 kHz do 80 MHz

zařízení by neměla být používána v menší vzdálenosti od

šířeným vedením

ICS Impulse USB, včetně kabeláže, než je doporučená

IEC 61000-4-6

oddělovací vzdálenost vypočtená na základě frekvence
vysílače.
Doporučená oddělovací vzdálenost
d = 1,2
d = 1,2

pro pásmo od 80 MHz do 800 MHz

d = 2,3

pro pásmo od 80 MHz do 2,5 GHz,

kde P je dle výrobce vysílače maximální hodnota výkonu
Vyzařované vysokofrekvenční 3 V/m

3 V/m

vysílače ve wattech (W) a d je doporučená oddělovací

elektromagnetické pole

od 80 MHz do 2,5 GHz

vzdálenost v metrech (m).

od 80 MHz do 2,5 GHz

Intenzity polí generovaných pevně umístěnými

IEC 61000-4-3

vysokofrekvenčními vysílači, dle měření v daném místě a,
by neměly přesahovat úrovně stanovené normou pro
každý frekvenční rozsah. b
V blízkosti zařízení označených následujícím symbolem
může docházet k rušení:

Poznámka 1: Na frekvencích 80 MHz a 800 MHz se uplatňuje oddělovací vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsahy.
Poznámka 2: Tyto směrnice nemusí být platné za všech podmínek. Šíření elektromagnetického pole je ovlivňováno absorpcí a odrazem od konstrukcí, objektů a
lidí.
a. Intenzity polí z pevně umístěných vysílačů, jakými jsou stanice bezdrátových telefonů, pozemní pohyblivé radiostanice, amatérské radiostanice, rozhlasové
AM a FM vysílače a TV vysílače, nemohou být na základě teoretických výpočtů přesně odhadnuty. K určení vlastností elektromagnetického prostředí
vyvolaných pevně umístěnými vysílači je vhodné elektromagnetické pole v daném místě proměřit. Pokud je naměřená hodnota intenzity pole v místě použití
ICS Impulse USB vyšší než úroveň vysokofrekvenční shody zařízení uvedená výše, mělo by se provést pozorování ICS Impulse USB za účelem zjištění, zda
pracuje normálně. Pokud je pozorována abnormální funkce, mohou být nutná další opatření – jako změna orientace či umístění ICS Impulse USB.
b. Intenzity polí ve frekvenčním rozsahu od 150 kHz do 80 MHz by neměly přesáhnout 3 V/m.

Doporučená oddělovací vzdálenost mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními a ICS Impulse USB.
ICS Impulse USB je určen k používání v elektromagnetickém prostředí, ve kterém je vyzařované vysokofrekvenční rušení kontrolováno. Zákazník nebo uživatel ICS
Impulse USB může pomoci předcházet elektromagnetickému rušení dodržováním minimální vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními
komunikačními zařízeními a ICS Impulse USB, jak je doporučeno níže – dle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení.
Nominální maximální hodnota

Oddělovací vzdálenost dle frekvence vysílače

výkonu vysílače

m

W

234

od 150 kHz do 80 MHz

od 80 MHz do 800 MHz

od 800 MHz do 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
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3.8

3.8

7.3

100

12

12
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Doporučená oddělovací vzdálenost d v metrech (m) pro vysílače o maximálním výstupním výkonu, které nejsou uvedeny v seznamu výše, může být odhadnuta
na základě rovnice, použitelné pro frekvenci vysílače, kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) dle dokumentace výrobce.

Poznámka 1: Na frekvencích 80 MHz a 800 MHz se uplatňuje oddělovací vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsahy.
Poznámka 2: Tyto směrnice nemusí být platné za všech podmínek. Šíření elektromagnetického pole je ovlivňováno absorpcí a odrazem od konstrukcí, objektů
a lidí.
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Definice symbolů
ICS Impulse
Systém
UPOZORNĚNÍ: Laserové vyzařování. Nedívejte se upřeně do světelného paprsku.
Laserový produkt třídy 2.
Výstrahy a upozornění jsou uvedeny v uživatelské příručce.

Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.

Je v souladu s požadavky typu B normy EN60601-1.

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘAZENÍ – Obecné zdravotnické zařízení ve smyslu nebezpečí
úrazu elektrickým proudem, rizika vzniku požáru a mechanického poškození v
souladu s normou UL 60601-1, první vydání, 2003 CAN/CSA-22.2 č. 601.1-M90.
Elektronické zařízení podléhající směrnici 2002/96/ES o elektrickém a
elektronickém odpadu (WEEE).
Veškeré elektrické a elektronické produkty, baterie a akumulátory musí být
poté, co doslouží, zlikvidovány samostatně jako tříděný odpad. Tento požadavek
platí v Evropské unii. Nelikvidujte tyto produkty jako netříděný komunální
odpad.
Zařízení a příslušenství můžete vrátit Otometrics nebo kterémukoli dodavateli
Otometrics. Doporučení ohledně likvidace můžete získat i u místních úřadů.
Je v souladu se směrnicí o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS a směrnicí
RoHS (2011/65/ES).
Vhodná jen pro stejnosměrný proud.
(Platí pro brýle.)
Je v souladu s požadavky pro Třídu II bezpečnostní normy IEC 60601-1.

Pouze Rx
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UPOZORNĚNÍ: Federální zákony omezují prodej tohoto zařízení prostřednictvím
nebo na příkaz (licencovaný poskytovatel zdravotnických služeb).
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21.1

Umístění štítků

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.
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22

Výrobce
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dánsko
( +45 45 75 55 55
www.natus.com

22.1

Zodpovědnost výrobce
Výrobce ponese odpovědnost za bezpečnost, spolehlivost a výkon zařízení, pouze pokud:
•

Veškeré montážní operace, rozšíření, změny nastavení, úpravy nebo opravy provede výrobce zařízení nebo pracovník
autorizovaný výrobcem.

•

Elektrická instalace, ke které je zařízení připojeno, vyhovuje požadavkům EN/IEC.

•

Zařízení je používáno v souladu s pokyny k použití.

Výrobce si vyhrazuje právo zřeknout se odpovědnosti za provozní bezpečnost, spolehlivost a výkon zařízení, které je
opravováno nebo udržováno třetími stranami.
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Použití 1 Kalibrační algoritmus
Během kalibrace dokončí systém níže popsané kroky:
1. Zapnutí levého laseru.
2. Shromažďuje data každých 500 ms. Pokračuje do zjištění 3 hodnot v řadě oddělených 2 pixely. (Průměr 3 hodnot
označených jako L1.)
3. Zapnutí pravého laseru.
4. Shromažďuje data každých 500 ms. Pokračuje do zjištění 3 hodnot v řadě oddělených 2 pixely. (Průměr 3 hodnot
označených jako R1).
5. Opakuje kroky 1 − 4, aby bylo zjištěno L2 a R2.
6. Porovná L1 a L2. Pokud se tyto hodnoty liší o více než 2 pixely, začněte znovu od kroku 1.
7. Porovná R1 a R2. Pokud se tyto hodnoty liší o více než 2 pixely, začněte znovu od kroku 1.
8. Porovná vzdálenost mezi L1 a R1. Není-li vzdálenost v rozsahu 15−27 pixelů, začněte znovu od kroku 1.
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Shromažďování hlavových pulzů a analytické algoritmy

Použití 2 Shromažďování hlavových pulzů a analytické
algoritmy
Shromažďování a analytické algoritmy
Oba algoritmy sledují
•

rychlost hlavy a oka u každého hlavového pulzu.

•

všech 250 vzorků, aby bylo možné určit, zda má být hlavový pulz odmítnut na základě porovnání dat vůči datům
řádného hlavového pulzu (jak jsou definována na základě tisíců hlavových pulzů shromážděných během výzkumu našich
spolupracovníků v Austrálii).

•

Hlavový pulz je odmítnut, pokud data hlavy nebo oka nesplňují následující podmínky:
–

Pohyb hlavy: Trasa pohybu hlavy musí být tvarována stejně jako zkušební křivka.

–

Pohyb oka: Pohyb oka musí odpovídat konkrétnímu limitu srovnatelnému s pohybem oka během řádného
hlavového pulzu.

Pouze analytický algoritmus
•

Jakmile je hlavový pulz přijat, odstraní se před zobrazením dat v okně 2D/3D analýzy počáteční a koncové vzorky
týkající se hlavy tak, aby se jejich počet snížil na 175.

•

Analyzuje data o hlavě za účelem detekce špičkové rychlosti hlavového pulzu. (Špičková rychlost se používá k výpočtu
zesílení).

Ve výjimečných případech odmítne analytický algoritmus hlavový pulz přijatý algoritmem shromažďování dat. Například
–

pokud se rychlost oka nezmění v rámci 10 vzorků, algoritmus předpokládá, že zornice je na okraji pole ROI a nelze
ji sledovat.

–

je-li zesílení vyšší než +/- 2 SD od průměru.

Odmítnutí analytickým algoritmem lze předejít řádným nastavením testu a provedením řádného hlavového pulzu.
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Použití 3 Popis souborů s hrubými daty
Postupujte podle níže uvedených pokynů a vytvořte soubor, ve kterém budou data uspořádána do tabulky:
1. V okně Export vyberte Soubory XML a hrubá data ASCII a proveďte export pacienta.
2. Změňte příponu .txt souboru z .txt na .csv a proveďte konverzi exportovaného souboru na typ *.csv (soubor s
hodnotami oddělenými čárkou).
3. Otevřete soubor a vymažte první řádek informací v záhlaví.
Formát souboru odpovídá konkrétnímu typu testu:

Testy polohy oka (pohled, šikmá odchylka bulvy, poziční: dynamický a polohovací)
Sloupec A − Čas
Sloupec B − Horizontální pravá poloha oka (stupně, o které se zornice posune od středu)
Sloupec C − Vertikální pravá poloha oka (stupně, o které se zornice posune od středu)
Sloupec D – Poloha hlavy W (čtverná data)
Sloupec E – Poloha hlavy X (čtverná data)
Sloupec F − Poloha hlavy Y (čtverná data)
Sloupec G − Poloha hlavy Z (čtverná data)
Sloupec H – Absolutní poloha oka X (střed zornice v pixelech)
Sloupec I – Absolutní poloha oka Y (střed zornice v pixelech)

Testy vestibulookulárního reflexu (Vizuální vestibulookulární reflex a supresní vestibulookulární reflex)
Sloupec A − Čas
Sloupec B – Vestibulookulární reflex hlavy (rychlost ve stupních za sekundu – u horizontálního testu jde o laterální
pohyb hlavy a u vertikálního testu jde o vertikální pohyb hlavy).
Sloupec C – Vestibulookulární reflex oka (rychlost ve stupních za sekundu – u horizontálního testu jde o laterální pohyb
oka a u vertikálního testu jde o vertikální pohyb oka).
Sloupec D – Poloha hlavy W (čtverná data)
Sloupec E – Poloha hlavy X (čtverná data)
Sloupec F − Poloha hlavy Y (čtverná data)
Sloupec G − Poloha hlavy Z (čtverná data)
Sloupec H – Absolutní poloha oka X (střed zornice v pixelech)
Sloupec I – Absolutní poloha oka Y (střed zornice v pixelech)

Hlavový pulz (laterální/LARP/RALP)
Sloupec A − Čas
Sloupec B – Hlava: data z gyroskopu RALP (stupně za sekundu)
Sloupec C – Hlava: data z gyroskopu LARP (stupně za sekundu)
Sloupec D – Hlava: data z laterálního gyroskopu (stupně za sekundu)
Sloupec E – Oko: horizontální rychlost (stupně za sekundu)
Sloupec F – Oko: vertikální rychlost (stupně za sekundu)

Otometrics - ICS Impulse USB

241

Použití 4
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Použití 4 Použití hrubých dat k výpočtu latence
Postupujte podle níže uvedených pokynů a vytvořte soubor, ve kterém budou data uspořádána do tabulky:
1. V okně Export vyberte Soubory XML a hrubá data ASCII a proveďte export pacienta.
2. Změňte příponu .txt souboru z .txt na .csv a proveďte konverzi exportovaného souboru na typ *.csv (soubor s
hodnotami oddělenými čárkou).
3. Otevřete soubor a vymažte první řádek informací v záhlaví.
Výsledný soubor obsahuje těchto 6 sloupců.
Sloupec A − Čas
Sloupec B – Hlava: data z gyroskopu RALP (stupně za sekundu)
Sloupec C – Hlava: data z gyroskopu LARP (stupně za sekundu)
Sloupec D – Hlava: data z laterálního gyroskopu (stupně za sekundu)
Sloupec E – Oko: horizontální rychlost (stupně za sekundu)
Sloupec F – Oko: vertikální rychlost (stupně za sekundu)

4. Vložení nového sloupce (v tomto příkladu je nový sloupec označen písmenem B).
5. Do prvního řádku nového sloupce zadejte nulu 0
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6. Do druhého řádku nového sloupce zadejte následující vzorec
=(A2-A1)/10000+B1

7. Vyberte buňku B2, zkopírujte vzorec a vložte jej do ostatních buněk ve sloupci B. Sloupec B nyní představuje časovou
hodnotu v milisekundách.
Pro výpočet latence vytvořte rozptylový diagram času (sloupec B) na ose X a
•

pro laterální hlavový pulz laterální gyro data nebo horizontální rychlost oka na ose Y.

•

pro hlavový pulz RALP gyro data RALP nebo vertikální rychlost oka na ose Y.

•

pro hlavový pulz LARP gyro data LARP nebo vertikální rychlost oka na ose Y.
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Použití 5 Přiblížení dat o poloze
Data o poloze oka a hlavy lze pro potřeby výpočtu oblasti pod křivkou přiblížit pomocí hrubých dat o hlavovém pulzu.

Poznámka • Pro laterální hlavové pulzy použijte data o horizontální rychlosti. Pro hlavové pulzy LARP/RALP použijte
data o vertikální rychlosti.
Informace o výpočtech níže uvedeného výsledku vám poskytne produktový manažer na následující e-mailové adrese:
wcrumley@gnotometrics.com.
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Použití 6 Nastavení možností napájení
Důležité • Během shromažďování dat o hlavových pulzech je nutné, aby byl počítač trvale připojen k síti. Nepoužívejte
napájení počítače z baterie.

Nastavení možností napájení na optimální výkon snižuje pravděpodobnost, že rychlost snímání klesne pod 219 snímků za
sekundu. (Pokud rychlost snímání klesne pod 219 snímků za sekundu, budou hlavové pulzy odmítnuty).
Nastavení systémů Windows 7 a Windows 8
1. Otevření Ovládací panel.

Windows 7

Windows 8

A. Stiskněte Windows key.

A. Stiskněte Windows key + X.

B. Zadejte slova ovládací panel, aby se zobrazila možnost
Control Panel.

B. V seznamu možností vyberte Control Panel a stiskněte
Enter.

C. Vyberte Control Panel a stiskněte Enter.

Poznámka • Windows key se nachází vedle Alt key. Je označena logem Windows. Pokud se na klávesnici tato
klávesa nenachází, lze její funkci nahradit klávesovou zkratkou Ctrl+Esc.

2. Klikněte na Hardware a zvuk.
3. Klikněte na Možnosti napájení.
4. Vyberte možnost vysokého výkonu.

Poznámka • Je možné, že bude nutné kliknout na Skrýt dodatečné plány, aby se zobrazila možnost Vysoký výkon.

5. Klikněte na Změnit nastavení plánu.
6. Vyberte Nikdy pro všechny možnosti (jak možnosti Na baterie, tak i možnosti Zapojeno.
7. Klikněte na Uložit změny.
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Použití 7 Algoritmus RPF
Účelem této analýzy je zajištění kvantifikovaného záznamu síly nystagmu. Namísto detekce rychlých fází nystagmu, což je
běžný analytický algoritmus RPF, je tento algoritmus založen na vývoji statistického profilu nystagmu s vyloučením všech
bodů, které pravděpodobně nebudou pomalými fázemi. Jedná se o proprietární algoritmus.
Stanovení špičkové hodnoty je přímo ovlivněno nastavením (N) v Průměr bodů RPF ve výpočtu špičky v okně Možnosti.
(Viz strany ► 186 (Okulomotorický) a ► 191 (Poziční) a ► 193 (Kalorický).)
Jakmile software identifikuje špičkovou hodnotu, vytvoří se kolem příslušného bodu okno v trvání 10 sekund. V rámci
tohoto okna se horní body N zprůměrují, aby bylo možné stanovit špičkovou hodnotu. Směr je založen na analýze, ze které
vyplyne, zda je přítomné větší množství kladných nebo záporných rychlostí pomalé fáze. Není-li automatická detekce
špičkové hodnoty přijatelná, může uživatel zvolit špičkovou hodnotu ručně.
Algoritmus RPF OTOsuite Vestibular stanoví přítomnost špičkové hodnoty porovnáním počtu kladných bodů s počtem
záporných bodů. Body o hodnotě 0 stupňů nejsou do porovnání zařazeny. Je-li poměr kladných a záporných bodů mezi 40 a
60 procenty, software špičkovou hodnotu nestanoví. Je-li klinický specialista / lékař přesvědčen o přítomnosti špičkové
hodnoty, provede ruční přezkoumání trasy a špičkovou hodnotu označí.
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Použití 8 Kódy odmítnutí sakády
Pro třífázovou laserovou zkoušku sakády platí následující kódy odmítnutí:
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Odmítnutí

Vysvětlení

1 − Odstraněno ručně

Sakádu ručně odstranila osoba provádějící test.

7 − Počáteční bod nelze najít.

Bod, ve kterém pacient začíná sledovat cíl, nebylo možné
najít, protože rychlost oka pacienta byla příliš nízká.

8 − Počáteční bod má zápornou latenci.

Je-li bod, kde pacient začíná sledovat cíl umístěn v rozmezí
½ sekundy před začátkem aktuální sakády a začátkem
aktuální sakády, jedná se o zápornou latenci. Záporná
latence indikuje, že pacient hádal, kam směřuje cíl.

9 − Příliš dlouhá latence

Maximální latence činí 600 ms. Je-li hodnota latence delší
než maximální hodnota, trvalo pacientovi sledování
stimulu příliš dlouho.

10 − Příliš krátká latence

Je-li hodnota latence nižší než 100 ms, je latence příliš
krátká. Nejpravděpodobněji k tomu dochází, protože se
pacient snaží předvídat cíl.

11 − Zpožděný pohyb oka

Pohyb oka nelze najít v důsledku příliš dlouhého zpoždění
nebo proto, že pohyb oka nesleduje cíl.

12 − Výsledná poloha pohybu oka neodpovídá cíli

Výslednou polohu pohybu oka nelze najít, protože pohyb
oka nesleduje cíl.

13 − Amplituda pacienta je v nesprávném směru vůči
stimulu.

Porovnávají se směry amplitudy pacienta a stimulu. Není-li
jejich směr shodný, dojde k odmítnutí sakády.

15 − Nesprávná výchozí poloha oka

Oko pacienta není při pohybu cíle zaměřeno na cíl.
Pacient buď předvídá nebo nespolupracuje.

16 − Příliš mnoho vypadlých snímků

Počítač vypouští snímky, proto nelze stanovit přesné
parametry sakády.
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Použití 9 Připojení OTOsuite VestibularPoziční
Stáhněte si aplikaci aVOR zdarma.
1. Otevřete App Store.
2. Vyhledejte aVOR.
3. Stáhněte si aVOR do svého IPadu nebo IPhonu (je vyžadována verze 2.0).

Export dat z OTOsuite Vestibular do aVOR
1. Vyberte Seznam pacientů a klikněte na záložku Export.
2. Zvýrazněte pacienta, který má být exportován.
3. Vyberte Data aVOR
4. Klikněte na Export (datový soubor bude umístěn v c:\programdata\otometrics\OTOsuite\exports) nebo klikněte na
Export to (Exportovat do − výběr umístění datového souboru a vytvoření záznamu o exportu).

Přenos dat OTOsuite Vestibular do aVOR
1. Pomocí USB kabelu připojte IPad nebo IPhone k počítači s ICS Impulse (nebo zařízení, kam byla exportována data z
ICS Impulse).
2. V počítači otevřete ITunes.
3. Z dostupných zařízení vyberte svůj IPad.
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4. Klikněte na Apps (Aplikace).
5. V nabídce sdílení souborů (po srolování níže) klikněte na aVOR

6. V aVOR klikněte na Přidat soubor.
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Připojení OTOsuite VestibularPoziční

7. Přejděte do umístění, ve kterém je uložen exportovaný datový soubor.
8. Zvýrazněte datový soubor, např.

9. Klikněte na Otevřít nebo přetáhněte a vložte soubory do Dokumentů aVOR.
10. Klikněte na Sync (Synchronizovat − data k synchronizaci se zobrazí v horní části okna).

Porovnání dynamického pozičního pohybu oka s předpokládaným pohybem oka aVOR
1. Otevřete aplikaci aVOR
2. Otevřete aVORNastavení a proveďte požadovaná nastavení pro potřeby případné diagnózy (např. levé zadní části).
3. Na 2 sekundy se dotkněte ikony s kruhovou šipkou.

4. Zvýrazněte data pacienta, která si přejete prohlížet a poté se znovu dotkněte šipky (vlevo nahoře).
5. U levého oka se zobrazí předpokládaný pohyb oka z aVOR a u pravého oka se zobrazí pohyb oka z datového souboru.
Oko s červeným okrajem indikuje pohyb oka zobrazený u hlavy. Pro výběr pohybu oka v hlavě se dotkněte výřezu
požadovaného oka.
6. Pohyb hlavy je také zobrazen na základě datového souboru a jeho zobrazení se opakuje ve smyčce.
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7. Nedotýkejte se IPadu. Gyroskop IPadu může otočit hlavu a ovlivnit tak pohyb hlavy zobrazený z datového souboru.

Odstranění datových souborů z dokumentů aVOR
1. V ITunes na počítači vyberte svůj IPad.
2. Klikněte na Apps (Aplikace).
3. V nabídce sdílení souborů klikněte na aVOR.
4. V dokumentech aVOR zvýrazněte soubor a na klávesnici stiskněte Delete (Odstranit).
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Použití 10Násobitel pro soubory XML
Test Type (typ vyšetření)

Termín v exportu XML

Násobitel

Kalibrace všech textů

<AvgLeftCalibration>

10000

<AvgRightCalibration>

10000

Pohled, Spontaneous (spontánní) a Jiné
test

Samostatný bod proPohled nebo
Spontaneous (spontánní) test

Šikmá odchylka bulvy test

Samostatný bod pro Sakáda test

Otometrics - ICS Impulse USB

<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> − jak se zobrazuje v grafu pohledu

0.1

<SPV> − jak se zobrazuje v grafu pohledu

0.1

</VW_GazeBeat> − u jednoho testu jich bude velké
množství
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_SkewDevTest>
<AvgHRSkew>

0.01

<AvgVRSkew>

0.01

<Saccade> − u jednoho testu jich bude velké množství
<StimAmplitudeDeg>

0.1

<AmplitudeDeg>

0.1
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Násobitel pro soubory XML

Test Type (typ vyšetření)

Termín v exportu XML

Hlavový pulz test

<VW_HITest>

Samostatný Hlavový pulz

254

Násobitel

<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> − u jednoho testu jich bude velké množství
<Gain>

0.0001

<PeakVelocity>

0.0001
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Použití 10

Test Type (typ vyšetření)

Termín v exportu XML

DynamickýPoziční test

<VW_DynamicTest>

Samostatný bod proDynamickýPoziční
testy

Polohovací test

Samostatný bod pro Polohovací testy

KalorickýTest(viz Pohled
sekceSpontaneous (spontánní) ohledně
testu)

Kalorický kukly

Násobitel pro soubory XML

<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<VW_DynamicBeat> − u jednoho testu jich bude velké
množství
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_RepositioningTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<VW_RepositioningBeat> − u jednoho testu jich bude velké
množství
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_CaloricTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<ActualTemp> pouze pro AirCal

0.1

<SetTemp>

0.1

<Flowrate> pouze pro AirCal

0.001

<PODS>
<SpontaneousNystagmus>

Samostatné bití proKalorický testy

Otometrics - ICS Impulse USB

Násobitel

0.1

<VW_CaloricBeat> − u jednoho testu jich bude velké
množství
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001
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Velikost Video

Použití 11Velikost Video
Můžete nahrávat buď samotný záznam pohybů oka, nebo záznam pohybů oka včetně videozáznamu místnosti. Tento příklad
ukazuje, jak veliký je výsledný soubor s 2minutovým záznamem při spojení videozáznamu oka a místnosti.
Videozáznam oka (60 fps, stupně šedi)

Videozáznam oka

Plné
zobrazení

Velikost

Velikost

Velikost souboru s

Velikost souboru s

Čas potřebný pro export

videozáznamu

videozáznamu

audiozáznamem

kombinovaným

kombinovaného videozáznamu v

oka (MB)

místnosti (MB)

(MB)

videozáznamem (MB)

minutách

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

(376 x 240)

Obraz oka
(160 x 120)

Obraz
zornice (100
x 100)

V Možnosti testu je výchozí nastavení Komprese videozáznamu oka Vyp.. Tento příklad ukazuje rozdíl velikosti souboru
mezi komprimovaným a nekomprimovaným videozáznamem oka Torzní v trvání 1 minuty při 60 fps.

Torzní Videozáznam oka (60 fps)
Videozáznam oka

Velikost
komprimovaného
videozáznamu
oka (MB)

Velikost
nekomprimovaného
videozáznamu oka
(MB)

Trvání záznamu (minuty)

Plné zobrazení (320

28

431

1

x 240)
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Rejstřík
Brýle 30
Čištění
A

Povrch 30

Adobe Reader 217
Algoritmus

Zrcadlo 30
Firmware 208
Nasazení

Analýza 240

Nesprávné 33

Kalibrace 239

Správné 33

Kódy odmítnutí sakády 248

Připojení 213

RPF 247, 256

Příprava 30

Shromažďování 240
Analýza

Umístění 32

Data hlavového pulzu
Jednoduchý test 87
Zesílení 87
Data o dynamickém
polohování 124
Data o pohledu 50
Data o polohovacím testu 132
Data o sakádě 66
Data o šikmá odchylce bulvy 61
Data o vestibulookulárním
reflexu 57
Data z kalorického testu 148
Analýza kukel 155
Archivovat 205
Asymetrie 88
Hlavový pulz 101
Kalorický bitermální test 155
Asymetrie zesílení
Hlavový pulz 88, 101
Kalorický bitermální test 155
Automatický protokol 15
aVor 249
B
Bez vizuální opory
Ověřte světlotěsnost 37
Připojte levou záslepku 37
Připojte pravý kryt 36
Bezpečnost
Odpovědnost výrobce 238
Poznámky 11
Tabulky s pokyny a prohlášením
výrobce 229

C
Cílový uživatel 9
D
Dálkový ovladač
Kompatibilní modely 210
Popis ovládacích prvků testu 16
Dálkový ovladač prezentace 16
kompatibilní modely 210
Popis ovládacích prvků testu 16
Data o dynamickém polohování
Analýza 124
Info 126
Shromažďování 122
Data o kalorickém testu
Info 150
Data o pohledu
Analýza 50
Shromažďování 48
Data o polohovacím testu
Analýza 132
Info 134
Shromažďování 130
Data o poloze
Přiblížení 244
Data o sakádě
Analýza 66
Info 67
Shromažďování dat 63
Data o šikmá odchylce bulvy
Analýza 61
Data o šikmé odchylce bulvy
Info 62
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Rejstřík

Shromažďování 59
Data o vestibulookulárním reflexu

Graf pohledu 54
Grafy

Analýza 57

Možnosti barev 185

Info 58
Shromažďování 56
Data z kalorického testu

H
Hallpike-Stenger 121

Analýza 148

Hexagram (hexagram) 100

Analýza Kukel a motýlů 153

Hlavový pulz 70
Algoritmus 240
Analýza

Shromažďování 146
Databáze 174, 204

Jednoduchý test 87

Archiv 204

Vyrovnávací pohyby očí 102

Automatické zálohování 206
Nastavení automatického
zálohování 204
Detekce panenky

Data o průběhu 112
Grafy průběhu 111
Hexagram 100
Info 91

Kalorický test 138
Detekce zornice

Kalibrace 74

Hlavový pulz 70

Možnosti 188

Okulomotorický test 40

Normativní údaje 88, 189

Poziční test 113

Okno zkušebních křivek 84
Optimalizace shromažďování
dat 79
Pořízení videozáznamu pohybů
oka 79

Dix-Hallpike 121
Druhý monitor
Zobrazit videozáznam z kalorického
testu 145
Zobrazit videozáznam z
okulomotorického
testu 47
Zobrazit videozáznam z pozičního
testu 120

Příprava pacienta 30
Shromažďování dat 84
Sledování v reálném čase 83
Testy
Hlavový pulz a SHIMP 70

Dynamické poziční testy 121

Zkouška kalibrace 76
Změna zobrazení 92

E

Hrubá data 241

E-mail 202
Export

Poloha oka 244
Popisy souborů 241

ASCII 176

Výpočet latence 242

PDF 176
XML 176
Externí monitor
Nastavení 214
Zobrazení okulomotorického
testu 47
Zobrazení pozičního testu 120

I
Import 177
Info
Data hlavového pulzu 91
Data o dynamickém
polohování 126
Data o kalorickém testu 150
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G

Data o pohledu 51

GDT 207

Data o polohovacím testu 134
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Rejstřík

Data o sakádě 67
Data o šikmé odchylce bulvy 62
Data o vestibulookulárním
reflexu 58
Informace o zařízení

Laterální test
Optimalizace shromažďování
dat 79
M

Možnosti 197

Minimální požadavky na počítač 210

Uživatelská nastavení 216

Místa uložení 218

Instalace 210-211

Monokulární videobrýle Frenzel 158

J

Motýlí graf 153, 156
Možnosti

Jazyk 203
Jednostranná vada

Barvy 185
Hlavový pulz 188

Bitermální test 155

Informace o zařízení 197

Monotermální test 154

Kalorický test 193
Obecné 180

K

Okulomotorický test 186

Kalibrace

Poziční test 191

Algoritmus 239

Zpráva 198

Hlavový pulz 74

Možnosti barev 185

Kalorický test 140

Možnosti napájení 245

Okulomotorický test 43
Poziční test 116
Kalorický test 145
Kalibrace 140
Možnosti 193
Optimalizace shromažďování
dat 145
Zobrazení oka na druhém
monitoru 145
Kódy odmítnutí sakády
Algoritmus 248
Komentáře
Nástroje pro úpravu 22

N
Na boku 121
Nahrávání videa
rychlost videozáznamu
místnosti 160
Násobitele 253
Násobitele XML 253
Nastavení 210
Nastavení pracovní stanice 202
E-mail 202
Jazyk 203
Navigační panel

Přidávání 19
Revidovat možnosti zprávy 22,

168

Popis 14
Normativní údaje 88, 189
Normativní údaje o věku 89

Úprava 22
O
L
LARP pulzní test HIT
Optimalizace shromažďování
dat 79
LARP Pulzní test HIT 72
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O systému 208
Oblasti obrazovky
Změna velikosti 16
Obličejová vycpávka
Výměna 31
Obrazovka systému OTOsuite
Vestibular 14
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Rejstřík

Odstranit
Test 20
Video 20
Videozáznam − pouze záznam 21
Okno zkušebních křivek 84
Okulomotorický test
Analýza
Pohled 50
Šikmá odchylka bulvy 61
vestibulookulární reflex 57
Kalibrace 43
Možnosti 186
Optimalizace shromažďování
dat 47
Popis testů pohledu 47
Popis testů sakády 63
Popis testu šikmé odchylky
bulvy 59
Popis testů vestibulookulárního
reflexu 55
Pořízení videozáznamu pohybů
oka 40
Zkouška kalibrace 44
Zobrazení oka na druhém
monitoru 47
Opakovaná analýza
Data hlavového pulzu 92
Data o dynamickém
polohování 127

Pohyby oka
Pořízení videozáznamu
polohy 113
Pořízení videozáznamu z
okulomotorického
testu 40
Videozáznam hlavového pulzu 79
Polohovací testy 129
Pořízení záznamu pohybů oka
Videozáznam hlavového pulzu 79
Požadavky na počítač 210
Poziční test
Analýza
Dynamické polohování 124
Polohovací test 132
Kalibrace 116
Možnosti 191
Optimalizace shromažďování
dat 120
Popis dynamických pozičních
testů 121
Popis polohovacích testů 129
Pořízení videozáznamu pohybů
oka 113
Zkouška kalibrace 118
Zobrazení oka na druhém
monitoru 120
Přehrávání

Data o pohledu 52

Data o dynamickém
polohování 128

Data o polohování 135

Data o hlavovém pulzu 108

Data o sakádě 68

Data o pohledu 53

Data z kalorického testu 151

Data o sakádě 68

Operátor 188
P
Pacient
Nový 24
Revize 28
Sloučení 27
Stávající 25
Pohled 47
Pohyb oka
Externí monitor 47, 120, 145

Data o šikmé odchylce bulvy 62
Data o vestibulookulárním
reflexu 58
Data z kalorického testu 152
Data z polohovacího testu 136
Videozáznam 162
Přehrávání videozáznamu
Data o dynamickém
polohování 128
Data o hlavovém pulzu 108
Data o pohledu 53
Data o sakádě 68
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Data o šikmé odchylce bulvy 62
Data o vestibulookulárním
reflexu 58

S
Seznam pacientů 24

Data z kalorického testu 152

Chartr 176

Data z polohovacího testu 136

Export pacienta 176

Videozáznam 162

Import pacienta 177

Přejmenování testů 20
Příprava pacienta 30

Operace se seznamem 174
Seznam testů
Jednotlivé testy 19

Příslušenství 229
Prostředí testu
Hlavový pulz 70
Okulomotorický test 40

Kombinovaná analýza testů 23
Revize pacienta 28
Seznamy zpráv
Přizpůsobení 167

Poziční 113
R

Š

RALP pulzní test HIT

Školicí režim 81

Optimalizace shromažďování
dat 79

S

RALP Pulzní test HIT 72

Skryté sakády 99, 107

Ř

S

Řemínek

Sloučit pacienta 27

Výměna 31
Řešení problémů 223

S
Směrová převaha

R

Bitermální test 155

Revidovat možnosti zprávy 168

Monotermální test 154

R

S

Režimy zobrazení

Software
Instalace 210

Přepínání mezi režimy 17

Odinstalace 220
R

Opětovná instalace 221

Rolování 121

Růz. postupy 220
Specifikace 227

R

Upgradování 220

Rychlost pomalé fáze (RPF)
Algoritmus 247, 256
Graf
Dynamický poziční test 124-

Špičková hodnota rychlosti 90
S
Spontaneous (spontánní) 47

125
Kalorický test 149

S

Pohledový test 51

Spouštěcí modul 15

Polohovací test 133

Štítky 237
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Rejstřík

S

U

Symboly 236

Účel zařízení 9
Ukázkové údaje 216

S

Uživatelská nastavení 200

Synchronizovaný videozáznam
místnosti
Instalace 214

V
Velikost videozáznamu 256
Videozáznam 158
Pohyby oka

S
Systémová nastavení

Hlavový pulz 79

Administrátor 200

Okulomotorický test 40

Chybové protokoly 209

Poziční test 113

Databáze 204

Pulzní test HIT 158

Firmware brýlí 208

rychlost záznamu oka 160

GDT 207

VORS 55

Nastavení pracovní stanice 202

VVOR 55
Vyrovnávací pohyby očí

O systému 208

Analýza 102

T
Tabulky prohlášení 229
Test laterálních impulzů 70

Kritéria 91
Vzorové zprávy
Import seznamů vzorků 215

Test SHIMP 70
Test šikmé odchylky bulvy 59

W

Testy Gaze (pohled) 47

Webová kamera

Testy sakády 63

Instalace 214

Testy VOR 55
Trasa polohy oka 18
Během shromažďování dat 49, 60,
64, 122, 131, 147
Zobrazení analýzy 50, 54, 61, 66,
124, 133, 149, 154
Trasa v reálném čase 83
Trasy
Přehrávání

Zálohovat 206
Zarovnání referenčního bodu na
střed 72
Záznam pohybů oka
Videozáznam okulomotorického
testu 40
Videozáznam polohy 113

Data o dynamickém
polohování 128

Záznamy o chybách 209
Zesílení

Data o pohledu 53

Analýza 87, 89
Zkouška kalibrace

Data o sakádě 68
Data o šikmé odchylce
bulvy 62
Data o vestibulookulárním
reflexu 58
Data z polohovacího
testu 136
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Z

Hlavový pulz 76
Kalorický test 142
Okulomotorický test 44
Poziční test 118
Změna velikosti oblastí obrazovky 16
Zobrazení kukel 153-154

Otometrics - ICS Impulse USB

Rejstřík

Zpětná vazba o poloze hlavy
Nepoužívá se
Test šikmé odchylky
bulvy 187
Testy vestibulookulárního
reflexu 187
výchozí nastavení zapnuto
testy rychlosti pomalé
fáze 47, 120
Zpětná vazba polohy hlavy 188
Zapnuto ve výchozím nastavení
Pulzní testy HIT 188
Zpráva 164
Možnost 168, 198
Tlačítka panelu nástrojů 173
Upravit 164
Zrak nemá vizuální oporu
Odstranění 39
Příprava 36
Umístění brýlí 37
Zřetelné sakády 97, 106
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