ICS Impulse USB
Brugerguide
Dok. nr. 7-50-2060-DK/05
Part nr. 7-50-20600-DK

Copyright
© 2015, 2019 Natus Medical Denmark ApS. Alle rettigheder forbeholdes. ® Otometrics, Otometrics-ikonet, AURICAL, MADSEN,
Otoscan, ICS og HORTMANN er registrerede varemærker ejet af Natus Medical Denmark ApS i USA og/eller andre lande.
Udgivelsesdato for version
12-04-2019 (212369)
Teknisk bistand
Kontakt venligst din leverandør.

2

Otometrics - ICS Impulse USB

Indhold
1

Introduktion
1.1 Apparatbeskrivelse
1.2 Tilsigtet anvendelse
1.3 Bruger
1.4 Om denne manual
1.4.1 ICS Impulse Sikkerhed
1.5 Typografiske konventioner
1.5.1 Navigering i denne manual

8
8
9
9
9
9
9
10

2

Sikkerhedsbemærkninger og advarsler

11

3

Opstart af systemet

13

4

Sådan læses OTOsuite Vestibular-skærmbilledet

14

5

Administration af testdata
5.1 Testliste - analyse af enkelttest
5.2 Testliste - Analyse af kombinerede test

19
19
23

6

Indtastning af patientdata/patientlister

24

7

Opsætning før test
7.1 Forberedelse af patient
7.2 Forberedelse af briller
7.2.1 Rengøring og vedligeholdelse
7.2.2 Udskiftning af stroppen
7.2.3 Udskiftning af ansigtspuden
7.3 Placering af briller
7.4 Synsblokeret løsning og placering af briller
7.4.1 Klargøring af
7.4.2 Fastgørelse af kop på højre øje
7.4.3 Fastgørelse af klap til venstre øje
7.4.4 Bekræft lystæthed
7.4.5 Placering af brillerne over den synsblokerende løsning
7.4.6 Sådan fjernes kop og klap til synsblokering

30
30
30
30
31
31
32
36
36
36
37
37
37
39

8

Oculomotorisk
8.1 Testmiljø
8.2 Videooptagelse af øjenbevægelser under test
8.3 Pupildetektion
8.4 Kalibrering
8.5 Optimering af indsamling
8.6 Test af Blik
8.7 Indsamler Blik data
8.8 Blik-dataanalyse
8.8.1 Vinduet Analyse
8.8.2 Afspilning af dataindsamling
8.8.3 Blikgraf

40
40
40
40
43
47
47
48
50
50
54
54

Otometrics - ICS Impulse USB

3

8.9 Test af VOR
8.10 Indsamler VOR data
8.11 VOR-dataanalyse
8.11.1 Vinduet Analyse
8.11.2 Afspilning af dataindsamling
8.12 Test af Skew-deviation
8.13 Indsamler Skew-deviation data
8.14 Skew-deviation-dataanalyse
8.14.1 Vinduet Analyse
8.14.2 Afspilning af dataindsamling
8.15 Test af Saccade
8.16 Indsamler Saccade data
8.17 Saccade-dataanalyse
8.17.1 Vinduet Analyse
8.17.2 Afspilning af dataindsamling
Hovedimpuls
9.1 Testmiljø
9.2 Pupildetektion
9.2.1 Lateral test
9.2.2 LARP- eller RALP-test
9.3 Kalibrering
9.4 Videooptagelse af øjenbevægelser under test
9.5 Optimering af indsamling
9.5.1 Sporing i realtid vindue
9.5.2 Undervisningskurver vindue
9.6 Indsamler Hovedimpuls data
9.7 Analyse oplysninger
9.7.1 Gain (Forstærkning)
9.7.2 Info (Oplysninger)
9.7.3 Bemærkninger
9.7.4 Display
9.7.5 Genanalyse
9.8 2D-analyse vindue
9.9 Vinduet Hexagram
9.9.1 Hexagram
9.9.2 Analyse af langsom saccade
9.10 3D-analyse vindue
9.11 Afspilning vindue
9.12 Statusgrafer

71
71
71
71
73
75
80
80
84
85
85
88
88
92
93
93
93
95
101
101
102
105
109
111

10 Position
10.1 Testmiljø
10.2 Videooptagelse af øjenbevægelser under test
10.3 Pupildetektion
10.4 Kalibrering
10.5 Optimering af indsamling og behandling
10.6 Dynamisk
10.6.1 Dynamisk tests
10.7 Indsamler Dynamisk
10.8 Dynamisk dataanalyse
10.8.1 Analyse vindue
10.8.2 Afspilning af dataindsamling

114
114
114
114
117
121
122
122
123
125
125
129

9

4

56
56
58
58
59
60
60
62
62
63
64
64
67
67
69

Otometrics - ICS Impulse USB

10.9 Repositionering tests
10.10 Indsamler Repositionering data
10.11 Repositionering dataanalyse
10.11.1 Analyse vindue
10.11.2 Afspilning af dataindsamling

130
131
133
134
137

11 Kalorisk
11.1 Testmiljø
11.2 Videooptagelse af øjenbevægelser under test
11.3 Pupildetektion
11.4 Kalibrering
11.5 Optimering af indsamling
11.6 Kalorisk
11.7 Indsamler Kalorisk data
11.8 Kalorisk dataanalyse
11.8.1 Analyse vindue
11.8.2 Afspilning af dataindsamling
11.9 Vinduet Bælgformet og Butterfly
11.9.1 Bælgformet visning og analyse
11.9.2 Butterfly-diagram

138
138
138
139
141
146
146
147
149
149
153
154
155
157

12 Videoer (Videooptagelse/-afspilning)

159

13 Rapporter
13.1 Rapportredigering
13.2 Valgmuligheder for gennemgang af rapport
13.3 Knapper på værktøjslinjen for rapport

165
165
169
174

14 Patientlister
14.1 ICS Chartr
14.2 Patienteksport
14.3 Patientimport

175
177
177
178

15 Valgmuligheder
15.1 Generelt
15.2 Farver
15.3 Oculomotorisk
15.4 Hovedimpuls
15.5 Position
15.6 Kalorisk
15.7 Hospitalsinfo
15.8 Rapportvalg

180
181
186
187
189
192
194
198
199

16 Systemindstillinger
16.1 Administrator vindue
16.2 Arbejdsstationsindstillinger
16.3 OTOsuite Vestibular Database
16.4 GDT-interface
16.5 Om
16.6 Fejllogs

201
201
203
205
208
209
210

17 Installation og opsætning

211

Otometrics - ICS Impulse USB

5

17.1 Minimumskrav til computer
17.2 Præsentationsbetjening - Kompatible modeller
17.3 Softwareinstallation
17.3.1 Start installation
17.3.2 Vælg installationstype
17.3.3 Server/begge-installation
17.3.4 Afslut installationen
17.4 Tilslutning af brillerne
17.5 Installation af den synkroniserede rumvideo
17.6 Opsætning af en ekstern monitor
17.7 Import af prøverapportlister
17.8 Importer demodata
17.9 Tilpasning til jeres hospital
17.10 Installation af Adobe Reader
17.11 Ændring af lagringsplaceringerne for videoer, eksport, import, rapporter PDF'er

6

211
211
212
212
213
213
214
214
215
215
216
217
217
218
219

18 Software - Diverse procedurer
18.1 Afinstallation
18.2 Opgradering
18.3 Geninstallering

221
221
221
222

19 Fejlfinding

224

20 Tekniske specifikationer
20.1 Tilbehør
20.2 Bemærkninger vedrørende EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)

228
230
230

21 Definition af symboler
21.1 Mærkatplaceringer

236
237

22 Producent
22.1 Producentens ansvar

238
238

App. 1

Kalibreringsalgoritme

239

App. 2

Algoritmer til indsamling og analyse af Head-impuls

240

App. 3

Lær at forstå rådatafiler

241

App. 4

Anvendelse af rådata til beregning af latens

242

App. 5

Tilnærmelse af positionsdata

244

App. 6

Indstil strømfunktioner

245

App. 7

SPV-algoritme

247

App. 8

Saccadeafvisningskoder

248

App. 9

Sammenkobling af OTOsuite VestibularPosition

249

Otometrics - ICS Impulse USB

App. 10

Multiplikatorer for XML-filer

253

App. 11

Størrelse af Video

256

Stikord

Otometrics - ICS Impulse USB

257

7
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1

Introduktion
Tillykke! Du er nu ejer af et avanceret, nyt ICS Impulse system, som er udviklet i samarbejde med dr. Ian Curthoys, dr.
Michael Halmagyi og andre ved Sydneys universitet.
For at hjælpe dig med at få mest muligt ud af ICS Impulse-systemet leveres systemet med en brugervejledning, relevante
kvikguider og undervisningsvideo(er). Den elektroniske version af brugervejledningen findes i applikationen. Denne vejledning opdateres hver gang, du installerer en ny version af OTOsuite Vestibular. Vi håber, du synes, det er let at anvende,
og at du kan bruge de tips og oplysninger, du finder i materialet, til at opnå en mere nøjagtig dataindsamling, i det omfang
det er relevant for din vurdering af vestibulær-relaterede lidelser, testresultater, rapportering og hentning af patientinformation.

1.1

Apparatbeskrivelse
ICS Impulse er en kombination af hardware og software. Patienten bærer et par lette, stramtsiddende briller, der monteres på et meget lille, meget let og meget hurtigt USB-videokamera og et halvforsølvet spejl. Dette transparente spejl
reflekterer billedet af patientens øje ind i kameraet. Øjet oplyses af en diode, der udsender en lav mængde infrarødt lys,
som ikke er synligt for patienten. En lille sensor på brillerne måler hovedbevægelse. Hele brillesystemet er meget let,
men skal sidde stramt på hovedet for at minimere risikoen for, at brillerne glider. Softwaren optager og viser de oplysninger, der blev indhentet under den såkaldte "Head-impulstest". Den grundlæggende Head-impulstest starter med, at operatøren står bagved patienten, som har brillerne på. Mens patienten bedes om at stirre på fikseringsprikken, som afspejles
på en projektionsoverflade foran dem, drejer testeren patientens hoved horisontalt i en meget kort vinkel (ca. 10-20
grader) på en hurtig, brat og uforudsigelig måde med variation i retning og hastighed. Brillerne indsamler både data for
hovedet og øjnene. Gyroskopet måler hastigheden for hovedbevægelserne (stimulus). Højhastighedskameraet tager billedet af øjet. Softwaren OTOsuite Vestibular behandler hastighedsdataene for hovedet og øjenbevægelserne (respons).
Samtidige visninger af data for hoved- og øjenbevægelse gør klinikeren i stand til at vurdere, om responsen ligger inden for
de normale grænser.
OTOsuite Vestibular-softwaren optager og viser ligeledes de oplysninger, der blev indhentet under Position og Oculomotorisk testen. Der udføres en Position-test ved at flytte den pågældende patient fra en position til en anden position. I
eksemplet med Dix-Hallpike sidder patienten op, og patientens hoved er drejet 45 grader til den ene side, hvorefter
patienten flyttes fra siddende stilling til liggende på ryggen. En Oculomotorisk test udføres ved at lade patienten stirre i
forskellige retninger eller under påvirkning af forskellige miljøer. I eksemplet på Blik sidder patienten, og patienten bliver
bedt om at stirre til venstre, højre, op, ned og i midten. Blik testen kan udføres med eller uden synsblokering. For både
Position og Oculomotorisk indsamler brillerne data for hovedet og øjnene. Accelerometeret i den lille sensor måler, hvor
hovedet er på plads. Denne information gemmes, og patientens hovedposition eller eventuelle bevægelser under testen
vises i softwaren. Højhastighedskameraet opfanger billedet af øjet. OTOsuite Vestibular-softwaren behandler hastighedsdataene for øjet (respons). Øjenbevægelsen analyseres for at fastsætte hastigheder i den langsomme fase (SPV). Hoveddata anvendes kun under indsamling for at kunne vise, om patientens hoved bevæger sig, og til at hjælpe testeren med at
få placeret patientens hoved korrekt til testen. Dette kaldes "Feedback af hovedposition". Test, hvor hastigheden i den
langsomme fase måles, viser sporingen af øjenstilling og punkter for hastigheden i den langsomme fase i en graf. I Oculomotorisk findes der to tests, VOR og Skew-deviation, der ikke er SPV-tests. VOR (vestibulo-okulære refleks) muliggør
både visuel VVOR og VOR undertrykkende (VORS ). Denne test minder meget om Head-impulstesten, men hovedbevægelsen er langsom (0,5 Hz) og lille (10 grader). Under VVOR sidder patienten ned, og testeren flytter hovedet fra side
til side (som en magnet), mens patienten stirrer på et fast mål. Under VORS sidder patienten ned, og testeren flytter hovedet fra side til side (som en magnet), mens patienten stirrer på en bevægelig prik, der projekteres fra brillerne ved hjælp af
en af laserne. Analysen minder meget om Head-impuls, hvor samtidige visninger af data for hoved- og øjenbevægelse gør
klinikeren i stand til at vurdere, om responsen ligger inden for de normale grænser. UnderSkew-deviation (også kendt
som dækningstest eller alternativ dækningstest) sidder patienten ned, og testeren dækker og afdækker et øje.
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OTOsuite Vestibular-softwaren måler sporing af øjenstilling, mens der er dækket og afdækket, og viser et gennemsnitligt
skift af øjenposition.

1.2

Tilsigtet anvendelse
ICS Impulse-systemet anvendes til vurdering af den vestibulo-okulære refleks (VOR) og nystagmus ved at måle, optage, vise
og analysere øjen- og hovedbevægelser.

1.3

Bruger
Bemærk • ICS Impulse-systemet er udelukkende beregnet til anvendelse af uddannet medicinsk personale.

Denne manual beskriver anvendelse af apparatet sammen med softwaren til test af det vestibulære apparat hos børn og
voksne. Det forudsættes, at læseren allerede har kendskab til de medicinske og videnskabelige kendsgerninger, der er
grundlaget for proceduren. Derfor omtales undersøgelsesmetoderne kun i den udstrækning, det er nødvendigt for korrekt
og sikker anvendelse af ICS Impulsesystemet.
Du kan finde flere oplysninger i undervisningsvideoen til vHIT eller på www.icsimpulse.com. Læs mere om forskningen
bag ICS Impulse på www.headimpulse.com.

1.4

Om denne manual
Manualen er din vejledning til de grundlæggende funktioner, der er nødvendige for at kunne navigere i
OTOsuite Vestibular og de forskellige OTOsuite Vestibular-moduler. Den omfatter vigtige funktioner som for eksempel
udskrivning at testresultater, håndtering af patient- og brugeradministration samt styring af data og testapparat.

Uddannelse
Det anbefales, at du sætter dig ind i OTOsuite Vestibulars og testapparatets funktioner, før du tester en patient. Se side ►
82 for oplysninger om funktionen undervisningstilstand, der kan hjælpe dig med at lære, hvordan du udfører en korrekt
head-impulsmanøvre, før der udføres test på en patient.

1.4.1

ICS Impulse Sikkerhed
Denne manual indeholder oplysninger og advarsler, som skal følges for at opnå sikker drift af ICS Impulsesystemet.

Forsigtig • Relevante regler og bestemmelser fra lokale myndigheder skal altid overholdes.

Oplysninger vedrørende sikkerhed er anført, hvor det er relevant, og generelle sikkerhedsaspekter beskrives på side ► 11.

1.5

Typografiske konventioner
Brug af Advarsel, Forsigtig og Bemærk
For at henlede læserens opmærksomhed på oplysninger om sikker og korrekt brug af apparatet eller softwaren, gør manualen brug af sikkerhedssætninger som følger:
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Advarsel • Angiver, at der er risiko for dødsfald eller alvorlige skader på brugeren eller patienten.

Forsigtig • Angiver, at der er risiko for skader på brugeren eller patienten eller for beskadigelse af data eller apparatet.

Bemærk • Angiver, at du skal være særlig opmærksom.

1.5.1

Navigering i denne manual
De faner, ikoner og funktioner, der skal vælges, er vist med fed skrift, for eksempel:

•

10
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Sikkerhedsbemærkninger og advarsler
Denne vejledning indeholder information og advarsler, som skal følges for at sikre sikker drift af de apparater og software,
som denne manual dækker. Desuden skal de lokale myndigheders relevante regler og bestemmelser altid overholdes.
Otometrics ICS produkter er ikke beregnet til anvendelse sammen med apparater, som ikke er godkendt af Otometrics. En
kombination af flere ikke-godkendte dele kan medføre øget lækstrøm. Alle dele af ICS Impulse-systemet er egnede til
anvendelse i patientmiljøet.
Når ICS Impulse systemet anvendes sammen med et testinstrument, skal det sikres, at der tages hensyn til alle oplysninger,
forsigtighedsregler og advarsler i brugervejledningen til testinstrumentet.
Vedrørende specifikke sikkerhedsregler for testmoduler og testinstrumenter henvises der til de tilhørende brugervejledninger.
1. Brillerne til ICS Impulse systemet indeholder ingen dele, der kan vedligeholdes af brugeren. For din egen sikkerheds
skyld og for at sikre, at garantien ikke bortfalder, skal service og reparationsarbejde på elektromedicinsk udstyr altid
udføres af udstyrets producent eller af uddannede teknikere hos autoriserede værksteder. I tilfælde af fejl på udstyret
skal du skrive en detaljeret beskrivelse af fejlen eller fejlene og kontakte din leverandør. Et defekt apparat må ikke
anvendes.
2. Enheden må ikke komme i berøring med væsker. Der må ikke komme fugt ind i enheden. Fugt i enheden kan beskadige apparatet, og der kan opstå risiko for elektrisk stød for bruger eller patient.
3. Apparatet må ikke bruges i miljøer med letantændelige stoffer (gasser) eller i et iltrigt miljø.
4. Der anvendes et laserprodukt af klasse 2 til kalibrering. Laserstrålen projiceres fra forsiden af brillerne til en fast flade.

Forsigtig • Se ikke direkte på laserne. Anden brug af knapper og justeringer eller anden udførelse af procedurer end angivet i vejledningen kan medføre farlig strålingseksponering.

5. Det anbefales at installere enheden i et miljø, der minimerer mængden af statisk elektricitet. For eksempel anbefales
antistatiske tæpper.
6. Ingen dele må indtages, brændes eller på anden måde anvendes til andre formål end de anvendelsesområder, der er
anført i afsnittet Tilsigtet anvendelse i denne manual.
7. Apparatet kan bortskaffes som almindeligt elektronisk affald efter de lokale bestemmelser.
8. Af sikkerhedshensyn og af hensyn til virkningerne på EMC skal tilbehør, der sluttes til udstyrets udgangsstik, være identisk med den type, der leveres sammen med systemet.
9. Apparatet kobles fra lysnettet ved at fjerne USB-kablet.
10. Ikke-medicinske dele, som for eksempel den bærbare eller stationære computer eller printeren, og patienten må ikke
berøres samtidigt.
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11. Eksponering for elektromagnetiske felter kan medføre interferens ved optagelse af korrekte målinger. ICS Impulse
systemets kameraer og gyroskoper er følsomme over for elektriske forstyrrelser. Undgå udladninger af statisk elektricitet og elektromagnetiske felter.
12. Ophør straks med at benytte udstyret, hvis der opstår hudirritation eller ubehag.
13. Installation af software (applikationer, programmer eller hjælpeprogrammer) af andre mærker end dem, der er specificeret af Natus Medical Denmark ApS, kan kompromittere systemets sikkerhed eller effektivitet.
14. ICS Impulse systemet skal installeres og tages i drift i overensstemmelse med EMC-oplysningerne i denne brugervejledning. Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke medicinsk elektrisk udstyr. ICS Impulse systemet
kan forstyrres af andet udstyr, som opfylder CISPR-emissionskravene.
15. Hvis der anvendes andet tilbehør eller andre kabler end dem, der er specificeret for dette apparat, kan det øge emissionerne fra ICS Impulse systemet eller forringe dets immunitetsegenskaber. Yderligere information findes på side ►
230.
16. ICS Impulse systemet bør ikke anvendes i nærheden af eller stablet sammen med andet udstyr. Hvis det alligevel er
nødvendigt, skal udstyret eller systemet overvåges for at sikre normal drift i den konfiguration, som det anvendes i.
17. En lille blæser er anbragt inden i brilleetuiet. I det usandsynlige tilfælde at blæseren blokeres, kan temperaturen på
brillens overflade, der er i kontakt med patienten, stige til 42,2 °C.
18. En Head-impulstest må ikke udføres på patienter med skader i nakken eller på patienter, som af deres læge har fået
besked på at holde nakken i ro eller begrænse bevægelsen af den.
19. Advarselsmeddelelser

Ved tilslutning af udstyr til USB-stik, skal følgende overvejes:
•

Udstyr skal være certificeret i henhold til relevante EN/IEC-sikkerhedsstandarder, f.eks. EN/IEC
60950.

•

Anvendelse af tilsluttet udstyr i et patientmiljø, se note 1. Sørg for, at det elektromedicinske system
overholder kravene i EN 60601-1 eller IEC 60601-1 (2005), 3. udgave.

Bemærkning 1: ICS Impulse-systemet er en del af et elektromedicinsk system. Ved installation af et medicinsk elektrisk system skal montøren være opmærksom på, at tilslutning af andet udstyr, der ikke overholder de samme sikkerhedskrav som ICS Impulse-systemet, kan resultere i en forringelse af
sikkerhedsniveauet for systemet som helhed. ICS Impulse systemet er designet til at sikre overholdelse af
kravene i EN 60601-1 eller IEC 60601-1 (2005), 3. udgave, når computer, printer mv. anbringes uden for
patientens rækkevidde, dvs. ikke tættere på patienten end ca. 1,5 meter/5 fod.
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Opstart af systemet
1. Tænd computeren.
2. Dobbeltklik på OTOsuite Vestibular ikonet.

Bemærk • For at forlænge brillekomponenternes levetid er det bedst at lukke softwaren, når den ikke er i brug. Hvis
softwaren efterlades åben, vil blæseren fortsætte med at køre og køle brillerne ned.

Sådan logger du ind

Bemærk • Der følger et administratorbrugernavn med tilhørende password til en ny installation af
OTOsuite Vestibular. Slet IKKE brugernavn og password i log-in-skærmbilledet, før der er oprettet mindst ét brugernavn med tilhørende password. Sørg for, at mindst én bruger har administratorrettigheder. For oplysninger om,
hvordan man opretter nye brugere, se side ► 202.

Log-in-skærmbilledet

Bemærk • Der skelnes mellem store og små bogstaver i passwordet.

1. Indtast dit brugernavn
2. Indtast dit password, og klik på OK

Otometrics - ICS Impulse USB
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Sådan læses OTOsuite Vestibular-skærmbilledet

Navigationspanel

A - Generelle patientfunktioner, herunder opsætning af en ny patient og adgang til listen over alle
patienter, der er indsamlet data for. Åbning af patientfunktioner, herunder ændring af patientoplysninger og kørsel af test(s) fra listen Automatisk protokol. Indsamlede test åbner en liste
over alle tidligere indsamlede tests, der vises efter testdato. Se side ► 28.
B - Poster grupperet i en række menuer. Licensen i brillerne bestemmer, hvilke testgruppemenuer
(eksempelvis Oculomotorisk , Hovedimpuls mv.) der er åbne, den første gang OTOsuite Vestibular
startes. Klik på

for at vise eller på

for at skjule poster, der er anført i en gruppemenu. Når

softwaren genstartes, forbliver grupperne som indstillet i den tidligere session.

Bemærk • Tidligere indsamlede data for patienten er angivet med et flueben ud for hvert testtypenavn.

C - Knap for adgang til Brugerguide.

14

Statuslinje

Knap til at skjule eller vises Navigationspanel (D), Logout-knap (E), aktuel operatør (F), systemstatus
(G), aktuel dato (H) og aktuelt klokkeslæt (I).

Fanevinduer

De øverste faneblade svarer til den eller de menugrupper, hvorfra en post er åbnet. I dette eksempel er det øverste fanebladsniveau Oculomotorisk (K). Den tilsvarende undergruppe af faneblade
(J) er tilgængelige. Det aktive vindue er vinduet til indsamling af data. Fanebladene for de øvrige
vinduer tillader gennemsyn og sammenligning af dataresultater.
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Startmodul
Hvilken test der åbnes, når OTOsuite Vestibular startes, afhænger af indstillingerne i Testvalgmuligheder. Fra menuen
Valgmuligheder i navigationspanelet klikkes på Testvalgmuligheder. Dette åbner vinduet Generelt, der indeholder
indstillingerne for Automatisk protokol:
•

Automatisk protokol indstillet til Fra - Når applikationen startes, er den test, der startes, det valgte Startmodul. For
at skifte til en anden test vælges en test fra listen Startmodul.

•

Automatisk protokol indstillet til Til - Når applikationen startes er den test, der startes, den første test i det Automatisk protokol.

Start af dataindsamling
For at starte dataindsamling klikkes på testtypenavnet på listen Automatisk protokol eller på testnavnet fra den relevante
testgruppe i navigationspanelet.
•

Automatisk protokol - Fra gruppen Testlister klikkes på Automatisk protokol.

I listen klikkes på testtypenavnet.

De navne på listen, der er grå, angiver, at brillerne ikke indeholder en licens
til den pågældende testgruppe.
Se side ► 181 for yderligere information om ændring af listen Automatisk
protokol.

Vinduet Testopsætning er det indledende vindue. Valgene i dette vindue matcher den valgte testtype. Indstillingerne for Torsion matcher indstillingerne i Testvalgmuligheder.
Automatisk protokol indstillet til Til - Ved afslutningen af hver indsamling er startvinduet for hver ny testtype vinduet Indsamling, med undtagelse af følgende tilstande:
•

ROI-størrelsen er en anden end den foregående testtype (eksempelvis Dix-Hallpike til Hovedimpuls

•

eller en Torsion referenceramme er påkrævet, da Torsion ikke var valgt for nogen af de foregående testtyper i listen

For disse undtagelser er det indledende vindue for hver ny testtype vinduet Testopsætning.

Automatisk protokol indstillet til Fra - Et klik på testtypenavnet er det samme som at klikke på testtypenavnet i navigationspanelet: Der indsamles en enkelt test, og vinduet Analyse vises ved afslutningen af indsamlingen. For Syn blokeret anvendes den angivne indstilling i testtypenavnet (i stedet for den valgte indstilling under
Testvalgmuligheder). Denne indstilling kan ændres i vinduet Testopsætning før start af indsamling.
•

Testnavn i navigationspanel - Klik på testnavnet.

Otometrics - ICS Impulse USB
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I vinduet Testopsætning vælges den første radioknap (radioknappen længst til venstre). Syn blokeret og Torsion indstilles i henhold til indstillingerne under Testvalgmuligheder. Ændringer af Syn blokeret og Torsion bibeholdes, hvis der vælges nye
testmanøvrer. Når hver test er udført, vises vinduet Analyse.

Præsentationsbetjening
Præsentationsfjernbetjeningen er en alternativ metode for visse testfunktioner:

hovedposition

Før dataindsamling startes, skal du i stedet for at klikke på Center holde venstre knap
nede i mindst to sekunder. (Skærmen opdateres, når knappen slippes.)

•

Til at starte en test

Tryk på venstre knap

•

For at udvide testvarigheden

Efter dataindsamlingen startes holdes venstre knap nede, indtil en tone bekræfter,
at testen er blevet forlænget. (Skærmen opdateres, når knappen slippes.)

•

Til at standse en test

Tryk på højre knap

•

Til at sætte en hændelsesmarkør på sporingen af en hvilken som
helst SPV-test

Efter dataindsamlingen startes, skal du trykke på venstre knap

•

Til at markere sporingen
for testen af Skew-devi-

Tryk på venstre knap for at angive, at øjet er dækket

•

Ved brug af Feedback af

ation

Tryk på venstre knap for at angive, at øjet er afdækket

Yderligere oplysninger om præsentationsfjernbetjeningen findes på side ► 211.

Ændring af størrelsen på skærmområder

Bemærk • Hvis et område på skærmen er forsynet med en tyk, blå bjælke, kan områdets størrelse ændres. Hvis man
for eksempel vil gøre navigationspanelet bredere, holdes markøren over den blå bjælke, indtil der vises en pil med to
hoveder (A). Venstreklik med musen, og træk bjælken til en ny placering. Disse bjælker adskiller vinduerne lodret som
vist her, men kan også adskille vinduer vandret.
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Skift mellem visningstilstande
Som standard vises testresultater for alle tests (Oculomotorisk, Hovedimpuls og Position ) i samme størrelse vindue (normal visningstilstand).
Et vindue i en gruppe gøres større ved at klikke på det lille felt i øverste højre hjørne i det pågældende vindue.

Eksempel på normal visningstilstand, der viser et vindue med et lille felt (A) (vinduet 2D-analyse for Hovedimpuls)

Otometrics - ICS Impulse USB
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Klik på de to overlappende felter i det forstørrede vindue for at vende tilbage til normal visningstilstand.

Eksempel på normal visningstilstand, der viser de to overlappende felter (B) (2D-analyse)

Visning af sporing af øjenstilling
For tests, der inkluderer sporing af øjenstilling, kan visningen brugertilpasses.
Afhængigt af indstillingerne i Testvalgmuligheder vises de vandrette (HR) og lodrette (VR) sporing af øjenstilling i vinduet
Sporing af øjenstilling. Der er separate indstillinger for Indsamling og Analyse. Disse indstillinger berører alle patienter.

Under visning af patientdata i Analyse kan du foretage ændringer, der udelukkende gælder for den åbne patient.
For at ændre hvad sporingerne viser, kan du markere eller fjerne markeringen i de relevante afkrydsningsfelter i sporingsoversigten. Den nye indstilling bevares, mens testen genanalyseres. Hvis patientfilen lukkes, eller der er valgt en anden
test fra testlisten for den pågældende patient, ændres visningen i henhold til valgene i Testvalgmuligheder.

Bemærk • Enhver ændring af en indstilling i Testvalgmuligheder, mens patienten er åben, vil finde anvendelse på
den pågældende nye patient.
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5

Administration af testdata
For at få vist testdata åbnes patienten. For at få en liste over alle indsamlede tests for den åbne patient skal du klikke på
Indsamlede test fra gruppen Testlister. Testene organiseres efter testdato. Se side ► 28.

5.1

Testliste - analyse af enkelttest
I vinduet Test kan du få vist listen af test for en patient. Ved at klikke på kolonneoverskrifterne kan du ændre rækkefølgen
af test for at gøre det lettere at finde en specifik test. Der kan tilføjes bemærkninger til en specifik test.

Valg af en test
For at få vist en specifik test skal du
klikke på vinduesfanen Test og derefter
klikke på den ønskede test for at fremhæve den.
For at gøre det lettere at lokalisere en
specifik test kan du klikke på en af
kolonneoverskrifterne. Klik eksempelvis
på kolonneoverskriften Dato og klokkeslæt for at ændre rækkefølgen fra stigende (ældre til seneste) til faldende
rækkefølge (seneste til ældre).

Tilføjelse af kommentarer til en valgt test
Yderligere information om testbemærkninger findes på side Indtastning af testkommentarer ► 22.
Med den valgte test tilføjes bemærkninger i
•

vinduet Bemærkninger, eller

•

klik på vinduet Bemærkninger inkluderer redigeringsværktøjer.

Bemærkninger er synlige i både vinduet Test og vinduet Bemærkninger.

Hvis en test skal mærkes med et bestemt formål (for eksempel for at angive unormale resultater), skal du klikke i boksen
under den kolonneoverskrift, der er markeret med symbolet for den unikke identifikator:
.
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Sletning af en valgt test
For at slette en test skal du vælge testen og klikke på Slet test. Yderligere information om valg af en test findes på side
Valg af en test ► 19.

Forsigtig • Hvis du vælger at slette en valgt test og klikker på Yes (Ja) i meddelelsen, slettes videodataene permanent.
Det er ikke muligt at gendanne testen.

Sletning af videoer
For at spare plads på diskdrevet anbefales det at slette videoer, der ikke er brug for. Når en video er slettet, kan videodata
ikke gendannes.
Hvis indstillingerne i Generelt valgmulighederne for Gem automatisk videoer er sat til Fra, vises der en meddelelse, hver
gang en eller flere videoer oprettes, hvor du bliver spurgt, om du ønsker at gemme videoen/videoerne. Denne valgmulighed giver dig mulighed for kun at gemme de nødvendige videoer.
Hvis testen indeholder både en øjenvideo og en rumvideo, er det ikke muligt kun at slette øjenvideoen eller kun rumvideoen.
Klik på Slet video for at slette en eller flere videoer for en valgt test. Yderligere information om valg af en test findes på
side ► 19.

Omdøbning af en test
Hvis en test blev udført med det forkerte navn (for eksempel, hvis den valgte Kalorisk test var Venstre kold, men den
udførte Kalorisk test var Højre kold), kan testen omdøbes. Klik på Omdøb test. Vælg det nye testnavn fra testlistens rullemenu. Hvis statussen Syn blokeret ikke er korrekt, vælges eller fravælges markeringen i afkrydsningsfeltet Syn blokeret.
Klik på Gem.
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Hovedimpuls videoer
Se side ► 109 for information om sletning af videoer fra vinduet Hovedimpuls Afspilning.

Videooptagelse/-afspilning videoer
For at slettevideo(er) fra menuen Videoer skal du klikke på Videooptagelse/-afspilning. Klik på Afspilning. Hvis testen ikke
er fremhævet, skal du klikke på den ønskede test for at vælge den. Klik på Slet video.

Forsigtig • Hvis du vælger at slette videoen for den valgte test og klikker på Yes (Ja) i meddelelsen, slettes videodataene permanent. Det er ikke muligt at gendanne videodataene.
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Indtastning af testkommentarer
Bemærkninger til tests kan tilføjes i vinduet Bemærkninger, der omfatter redigeringsværktøjer.
Vinduet Bemærkninger for
(Hovedimpuls )

Klip valgt tekst ud
Kopier valgt tekst
Indsæt tekstklip eller kopi
Fed skrift
Kursiv
Understregning
Fortryd handlinger (tekstindtastning, formatering osv.) baglæns begyndende med
den seneste handling.
Man kan fortryde en fortryd-handling begyndende med den seneste fortryd-handling
og fortsætte således i omvendt orden.

Bemærkninger, der tilføjes under test, gemmes i overensstemmelse med testtype og session og kan ses og redigeres i vinduet Bemærkninger for den valgte test.

Redigering af bemærkninger
Bemærkninger er synlige i både vinduet Test og vinduet Bemærkninger.

Bemærkninger kan redigeres i vinduet Bemærkninger for den valgte test. I kolonnen Bemærkninger for vinduet Test kan
der tilføjes og slettes tekst.

Bemærkninger i vinduet Valgmuligheder for gennemgang af rapport
Testbemærkninger, der tilføjes under analyse, kan ses, men ikke redigeres, i vinduet t Valgmuligheder for gennemgang
af rapport. Bemærkninger kan inkluderes i rapporten.
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5.2

Testliste - Analyse af kombinerede test
Testlistevinduet giver dig mulighed for at vælge, hvilke test der skal inkluderes i en kombineret testanalyse. Denne kombinerede testanalyse vises i analysevinduet (for eksempel Hexagram-analysen af Hovedimpuls-test) og i rapporten.
Valg af test, der skal medtages
En eller flere test kan tilføjes ved at klikke på knappen ud for testnavnet i kolonnen Vis. En eller flere test kan kan fjernes ved at klikke på knappen ud for testnavnet i kolonnen Vis.
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6

Indtastning af patientdata/patientlister
Aktuel patient gruppe
Gruppen Aktuel patient indeholder information om den patient, der er åben.

•

Klik på Rediger for at ændre patientinformation

•

Klik på Luk for at lukke den aktuelle patient og påbegynde en ny midlertidig patient

Bemærk • Hvis der ikke er en åben patient, kan man bruge en midlertidig patient. En midlertidig patient giver mulighed for at starte en test uden at indtaste patientdata.

Den midlertidige patient får et unikt nummer, som er baseret på dato og tidspunkt for oprettelse af patientjournalen
(ååååmmddttmmss, hvor åååå=år, mm=måned, tt=time, dd-dag, mm=minut og ss=sekund).
Når dataene er gemt, vil du blive bedt om at redigere den midlertidige patientinformation. For oplysninger om redigering
af eksisterende patientinformation, se side ► 25.

Patientgruppe
Denne gruppe giver mulighed for at oprette en ny patient, få vist en liste over eksisterende patienter samt gennemse alle
test, der er tilgængelige for den pågældende patient.

Ny patient
For at indtaste oplysninger for en ny patient skal du klikke på Ny patient og tilføje patientinformationen i formularen:
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•

Obligatoriske felter er markeret med en asterisk (*).

•

For alle indtastninger gælder det, at det maksimale antal tegn er 45.

•

CPR-nummer kan være numerisk, alfabetisk eller en kombination af tal og bogstaver.

•

Patientens køn angives ved at klikke på rullepilen og vælge det korrekte.

•

Fødselsdatoformatet bestemmes af computerens opsætning og vises som mm/dd/åååå eller dd/mm/åååå, hvor mm=mmåned, dd=dag og åååå=år. Kun numeriske karakterer er tilladt (alfabetiske karakterer kan ikke bruges).

Bemærk • Patientens fødselsdato er påkrævet for at kunne bestemme de aldersbaserede normative data, der skal
anvendes til head-impulsforstærkninger for den pågældende patient.

Klik på Fortryd for at lukke formularen uden at gemme ændringer. Klik på Gem for at gemme data.

Bemærk • Systemet viser en meddelelse, første gang et obligatorisk felt ikke er udfyldt.

Eksisterende patient

Bemærk • En fuldstændig beskrivelse af patientlistehandlingerne findes fra side ► 175.

Fra gruppen Patienter skal du klikke på Patientliste. Fra det vindue, der vises, er der adgang til eksisterende patienter.
Patientinformation ordnes i kolonner efter informationstype, såsom patientnavn og identifikationsnummer.
Disse kolonner tillader søgning efter en bestemt patient ved at indtaste få bogstaver under identifikationsoplysninger:
Efternavn.
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For disse kolonner, hvor søgefunktionen er tilgængelig, skal du klikke under kolonneoverskriften. Derefter vises en lodret cursor (A) og en knap til at nulstille en søgning (B).
•

Skriv et eller flere bogstaver eller tal for at søge.

•

Den indtastede tekst fjernes ved at klikke på

.

De indsamlede test for en eksisterende patient angives med et flueben i den relevante testkolonne:

Oculomotorisk
Hovedimpuls
Position
Kalorisk
Videoer (Video Frenzel)

Bemærk • Det unikke identifikationssymbol

angiver, at brugeren har valgt at markere en eller flere test eller

videoer med et bestemt formål (det kan for eksempel betyde unormale resultater, at de skal anvendes i et studie osv.)

En patient vælges ved a klikke på patientens navn. Knapperne i bunden af patientlisten gør det muligt at åbne og redigere
patientfilen:
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•

Hvis du vil åbne patienten for at se testresultater, skal du klikke (eller dobbeltklikke) på Åbn.
Tidligere indsamlede data for patienten er angivet med et flueben ud for hvert
testtypenavn.

Bemærk • For at få en liste over alle indsamlede tests for den åbne patient
skal du klikke på Indsamlede test fra gruppen Testlister. Testene organiseres
efter testdato. Se side ► 28.

•

Klik på Rediger for at ændre den eksisterende patientinformation.
Patientinformation kan ændres i denne formular:

Obligatoriske felter er markeret med en asterisk (*).
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Fletning af to patienter
Vinduet Flet gør det muligt at kombinere data fra to patienter til én patient.
1. Fra gruppen Patienter skal du klikke på Patientliste.
2. Klik på vinduesfanen Flet.

Bemærk • Det er ikke muligt at flette en patient, der pt. er åben. Den første patient, der vælges, identificeres som
Patient et. Den anden patient, der vælges, identificeres som Patient to.

3. Vælg de to patienter, du ønsker at flette.

Bemærk • Det er ikke muligt at flette patienter, hvis der er valgt mere end to.

4. Klik på Flet. (Knappen er placeret i nederste højre hjørne af vinduet.)
5. Fra enten listen Patient et eller listen Patient to vælges de relevante Efternavn, Fornavn, CPR-nummer, Køn og Fødselsdato, der skal medtages i den nye fil, der oprettes på baggrund af de flettede filer.

Bemærk • Der skal foretages et valg for hvert felt, selv om der ikke er indtastet noget i nogen af patientlisterne.
Data flettes sammen i den patient, der blev oprettet først.

6. Klik på OK. Der vises en meddelelse, som bekræfter, at de valgte patientfiler blev flettet korrekt.

Indsamlede test liste
For at få en liste over alle indsamlede tests for
den åbne patient skal du klikke på Indsamlede
test fra gruppen Testlister. Testene organiseres
efter testdato.
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Vinduet viser alle data indsamlet for den pågældende patient. Testene organiseres efter dato og
efter testgruppe. (De seneste tests er opført
sidst).
Hver testgruppe indeholder alle testtyper udført
inden for denne gruppe.
Klik på ▶ for at skjule testlisten for at specifik data
eller for en specifik testgruppe.
Klik på et testnavn for at få vist de pågældende
testdata. Se side ► 19 for information om testlister.

Udlogning
For at logge ud skal du klikke på Log af (A) i nederste venstre hjørne af skærmen.
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7

Opsætning før test

7.1

Forberedelse af patient
Advarsel • En Head-impuls må ikke udføres på patienter med skader i nakken eller på patienter, som af deres læge har
fået besked på at holde nakken i ro eller begrænse bevægelsen af den.

Inden testen udføres, skal patienten oplyses om følgende generelle anbefalinger:
•

Alkohol må ikke indtages 48 timer inden testen.

•

Der må ikke bæres makeup omkring øjnene.

•

Behageligt tøj anbefales.

7.2

Forberedelse af briller

7.2.1

Rengøring og vedligeholdelse
Briller til ICS-impuls kræver ikke forebyggende vedligeholdelse. Overhold følgende anbefalede retningslinjer for rengøring
og vedligeholdelse.
•

Behold linsedækslet på kameraet, når brillerne ikke er i brug.

•

Hold instrumentet så rent og fri for støv som muligt. Fjern støv med en blød klud.

•

Rengør om nødvendigt brilleetuiet ved hjælp af en klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel opløst i vand. Der må
ikke trænge fugt ind i brillerne. Hold fugt væk fra blæseren.

Forsigtig • Brillekomponenterne må aldrig sprøjtes med eller nedsænkes i rengøringsmidler. Dette kan beskadige elektronikken og/eller optikken.

•

Rengør om nødvendigt spejlet og/eller kameralinsen med den medfølgende rengøringsklud. Fingeraftryk på spejlets
overflader kan forårsage unøjagtig pupildetektion. Hvis kameraet eller spejlet ikke er rent, vil der kunne ses artefakter
under dataindsamling.

Forsigtig • Forkert rengøring af enten spejl eller kameralinse kan ridse overfladerne.

Forsigtig • En lille blæser er anbragt inden i brilleetuiet. Sørg for, at blæserens blade ikke blokeres.
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7.2.2

Udskiftning af stroppen
1. Fjern ansigtspuden.
2. Brug en kuglepen til at skubbe plasticspændet ned, og træk
stropspændet, der sidder på brillerne, ud.
3. Gentag fremgangsmåden på den anden side.
4. Fjern kablet fra begge spænder på stroppen.

5. Find en ny stropenhed.
6. Klik stropspændet på hver side af brillerne.
7. Fastgør kablet på begge spænder på stroppen.

7.2.3

Udskiftning af ansigtspuden
Bemærk • Ansigtspuden er til engangsbrug og skal udskiftes efter hver patient.

1. Ansigtspuden fjernes ved at bøje brillerne lidt ud i siden modsat kamerasiden og derefter klikke ansigtspuden ud. Frigør ansigtspuden i den anden side.
2. Bortskaf den brugte ansigtspude korrekt.
3. Find en ny ansigtspude.
4. Juster tapperne på ansigtspuden med hullet i kamerasiden på brillerne.
5. Sørg for, at ansigtspuden sidder inde i næsebøjlen.
6. Bøj brillerne lidt i den modsatte side, og juster tapperne på ansigtspuden med hullet på denne side af brillerne.
7. Dobbelttjek, at begge sider er helt isatte ved at trykke dem ind i hver side.
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7.3

Placering af briller
Når brillerne er placeret korrekt, sidder de behageligt på næseryggen og glider ikke ned under testen.

Forsigtig • Brilletilpasning er vigtig. Forkert brilletilpasning kan medføre unøjagtig dataindsamling. Hvis brillerne glider ned, kan det medføre unøjagtige forstærkningsværdier (for høje).

Bemærk • Du kan finde flere oplysninger i undervisningsvideoen til vHIT eller på www.icsimpulse.com.

1. Inden brillerne sættes på patienten, skal det sikres,
–

at brillerne har en ny og ubrugt ansigtspude. Se side ► 31.

–

at spejlet er rent. Se side ► 30.

Bemærk • Ansigtspuden er til engangsbrug og skal udskiftes efter hver patient.

Forsigtig • Forkert rengøring kan ridse spejlets overflader.

2. Udskift om nødvendigt stroppen. Se side ► 31.
3. Placer brillerne på patientens ansigt over næseryggen.
4. Før stroppen over patientens ører og rundt om baghovedet.
5. Stram stroppen tilstrækkeligt til, så brillerne ikke bevæges under testen.
6. Tillad en vis fleksibilitet for kablerne til bevægelse af hovedet under testen, og klik kabelspændet til patientens tøj
oven på patientens højre skulder.
7. Sørg for, at øjnene er helt åbne med øjenlågene positioneret, så de ikke påvirker pupildetektionen. Juster om nødvendigt huden omkring øjet:
Vip bunden af brillerne ud og væk fra ansigtet, træk huden under øjet ned og placer brillerne igen, så de holder huden
på plads. Vip toppen af brillerne ud og væk fra ansigtet, træk huden over øjet op og placer brillerne igen, så de holder
huden på plads.
8. Undersøg brillernes tilpasning visuelt.
9. Efter placering af brillerne på patienten og stramning af stroppen, skal brillernes tilpasning på personens ansigt efterses. Hvis der er mellemrum mellem brillerne og patientens ansigt, kan brillerne glide ned. Hvis det er tilfældet, bør
det overvejes at anvende pude nr. 2.
Man oplever ofte mellemrum, når pude nr. 1 bruges til en patient med en flad næseryg, hvilket ofte ses hos personer
af asiatisk herkomst.
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Ansigtspudetyper
Ansigtspude nr. 1

Ansigtspude nr. 2

Brilletilpasning
Ukorrekt tilpasning af briller

Korrekt tilpasning af brillerne
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Hvis den forkerte ansigtspude bruges, kan det medføre dårlig datakvalitet.
Eksempel 1 – Data indsamlet på en person med asiatisk/koreansk baggrund
Med ansigtspude nr. 1

Forstærkningsværdierne er spredt, og øjensporinger er større end hovedsporingen. Disse data skyldes, at brillerne er gledet ned.
Med ansigtspude nr. 2

Forstærkningsværdier er samlede, og amplitude for øjensporinger er reduceret. Disse data viser, at brillerne er tilpasset
korrekt.
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Eksempel 2 – Data indsamlet på en person med asiatisk/filippinsk baggrund
Med ansigtspude nr. 1

Forstærkningsværdierne er samlet, og øjensporingerne er under hovedsporingen. Disse data viser, at brillerne er tilpasset
korrekt.
Med ansigtspude nr. 2

Forstærkningsværdierne er spredt, og der er støj på øjensporingerne. Ansigtspude nr. 2 var ikke behagelig, hvilket fik
patienten til at blinke i overdreven grad. Det forhindrede patienten i at fiksere på fikseringsprikken under Head-impulsmanøvren.
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7.4

Synsblokeret løsning og placering af briller

7.4.1

Klargøring af
1. Foretag ikke testen i et rum i fuldstændig mørke. Selv om det IKKE virker sådan rent intuitivt, er en smule rumbelysning en fordel til at opnå optimale resultater og opnå et fuldstændigt lystæt testmiljø for patienten.
2. For patienter med lange øjenvipper anbefales det at fjerne eventuel mascara. Mascara, der er smittet af på indersiden
af det sorte vindue i koppen til højre øje (som bruges til at spore pupillen og optage øjet) har negativ indvirkning på
både sporing af pupil og optagelse af øjet.

Vigtigt • RØR IKKE VED DET SORTE VINDUE
Rør ikke ved det sorte vindue, når du håndterer koppen til det højre øje. Olier på huden kan reducere effektiviteten
af dughindrende belægning på vinduet. Fingeraftryk gør det svært at spore pupillen.

3. Anskaf en løsning med synsblokering (inkluderer en kop til højre øje og en klap til venstre øje).

Forsigtig • Synsblokeringsløsningen er til engangsbrug og skal udskiftes efter hver patient, og den må ikke rengøres eller genanvendes.

Kop til højre øje

Klap til venstre øje

4. Oplys patienten om, at vedkommende vil befinde sig i fuldstændig mærke i et kort tidsrum. Forsikr patienten om, at
selv om vedkommende ikke kan se ud, kan kameraet i brillerne stadig optage øjenbevægelsen.

7.4.2

Fastgørelse af kop på højre øje
1. Fjern plasticbagbeklædningen fra bagsiden af koppen.
2. Bed patienten om at åbne øjnene helt op.

Bemærk • Det er lettest at anbringe koppen, hvis du og patienten sidder på samme niveau, frem for at du står over
patienten.

3. Bed patienten om at stirre lige frem. Pupillen skal være i midten af det sorte vindue.
4. Hvis patientens øjenlåg hænger, skal øjenlåget holdes op, når koppen sættes på. Dette er med til at holde patientens
øje helt åbent under testen.
5. Fold koppens indvendige kant tilbage, og placer ryggen mod højre side af næsen.
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A. Ryg

B.

Fold den indvendige kant tilbage

6. Sørg for, at koppen er centreret over øjet (ikke vinklet op eller ned).

Vigtigt • RØR IKKE VED DET SORTE VINDUE
Rør ikke ved det sorte vindue, når du håndterer koppen til det højre øje. Olier på huden kan reducere effektiviteten af
dughindrende belægning på vinduet. Fingeraftryk gør det svært at spore pupillen.

7. Tryk forsigtigt omkring kanterne for at sikre, at der er dannet en forsegling hele vejen rundt. Sørg for, at koppen er
lystæt.

7.4.3

Fastgørelse af klap til venstre øje
1. Fjern plasticbeklædningen fra bagsiden af klappen.
2. Bed patienten om at lukke øjet.
3. Anbring klappen med den brede side mod næsen. Sørg for, at klappen er centreret over øjet (ikke vinklet op eller
ned).
4. Tryk forsigtigt omkring kanterne for at sikre, at der er dannet en forsegling hele vejen rundt. Sørg for, at klappen er
lystæt.

7.4.4

Bekræft lystæthed
1. Giv patienten et par minutter til at lade øjnene tilpasse sig.
2. Spørg patienten, om vedkommende kan se et synligt lys. Lad IKKE patienten kigge direkte på en pære (spotlys,
halogen, glædelamper).
3. Når koppen til synsblokering og klappen sidder korrekt, og patienten ikke kan se lys, kan brillerne placeres på patienten.

7.4.5

Placering af brillerne over den synsblokerende løsning
Bemærk • Før brillerne anbringes over løsningen til synsblokering, skal det sikres, at brillerne har en ny, ubrugt
ansigtspude.

1. I OTOsuite Vestibular-softwaren åbnes en test enten fra testgruppen Oculomotorisk eller testgruppen Position eller
fra testgruppen Videoer, og herefter åbnes Videooptagelse/-afspilning.
2. Placer brillerne på patienten med koppen centreret i brillerne.
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3. Stram stroppen til, så brillerne bliver på patienten under testen, men brillerne behøves IKKE sidde så stramt som til
head-impulstest.

Bemærk • Stroppen skal blot sidde tilstrækkelig stramt, så brillerne bliver på under test (spontan nystagmus, blik,
position). Stroppen skal ikke være så stram, som det er nødvendigt ved head-impulstest. Hvis stroppen sidder for
stramt, skubbes løsningen til synsblokering ind i ansigtet, hvilket er ubehageligt og kan gøre optagelsen af øjenbevægelse mere besværlig.

4. Kontrollér, at øjet er centreret i vinduet på koppen.
God position

Dårlig position

A. Ikke centreret lodret: Man skal se mere af øjenlåget over øjet.
B. Ikke centreret lodret: Man skal se mindre af området under øjet.
C. Ikke centreret vandret: Koppens indvendige kant er ikke tæt nok på
næsen. Bemærk hjørnet af øjet ved kanten af koppen.
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7.4.6

Sådan fjernes kop og klap til synsblokering
Bemærk • Det er langt mere behageligt at fjerne koppen til synsblokering og klappen langsomt, end hvis de fjernes
hurtigt. Hvis nødvendigt kan en lille smule vand mellem patientens hud og koppen og/eller klappen gør det lettere at
fjerne dem.

1. Bed patienten om at lukke sine øjne.
2. Træk LANGSOMT koppen og klappen af patientens ansigt.
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8

Oculomotorisk

8.1

Testmiljø
Omgivelserne kan variere, men skal altid tillade, at patienten kan anbringes mindst en meter fra væggen (eller andre faste
flader, som kan bruges som projektionsoverflade).Denne position anvendes til kalibrering samt til test af Saccade og VOR.
Til test af Blik (Blik og Spontan) samt til test af Skew-deviation skal patienten blot være anbragt komfortabelt og enten
sidde eller ligge på ryggen med hovedet i en vinkel på 30°.

Til kalibrerings- og testformål:

Bemærk • Patienten skal sidde i en stationær stol, der ikke drejer.

1. Vælg en væg, som tillader, at patienten kan anbringes mindst en meter foran fikseringsprikken.
2. Sæt en af fikseringsprikkerne, som leveres med systemet, på væggen med en placering, som tillader, at patienten kan
anbringes direkte foran fikseringsprikken.

8.2

Videooptagelse af øjenbevægelser under test
Bemærk • Optag skal afkrydses, for at de indsamlede data skal kunne afspilles.

Vinduet Video viser billedet af øjet.

Optag (A)´er markeret som standard. Videooptagelsen af øjet og dataindsamlingen starter på samme tid.

8.3

Pupildetektion
Yderligere instruktioner om korrekt placering af briller findes på side ► 32.
Yderligere instruktioner om korrekt placering af synsblokeringsløsningen findes på side ► 36.
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1. Vælg test: Blik, VOR, Skew-deviation eller Saccade.
2. Vælg testtype. Eksempelvis findes der to testtyper for Blik-testen: Blik og Spontan.

Bemærk • Syn blokeret skal ikke være markeret ved udførelse af kalibrering.

3. Hvis der anvendes en løsning med synsblokering, markeres afkrydsningsfeltet Syn blokeret.

Bemærk • Uden licensens er det ikke muligt at fastslå, om der er Torsion nystagmus til stede under test. Ved køb indeholder licensen en sporing af øjenstilling samt en SPV-graf.

4. For at indsamle Torsion-data markeres afkrydsningsfeltet Torsion. (For at have Torsion valgt som standard under
Testvalgmuligheder vælges valgmuligheden for denne testtype i det relevante vindue for denne testgruppe.) Der henvises til side ► 256 for at forstå forøgelsen af videofilstørrelsen, når Torsion er valgt.
5. Vælg testmanøvre (A). Eksempelvis findes der syv manøvrer til Blik-testen: Center, Venstre, Rebound venstre, Højre,
Rebound højre, Op og Ned.

Bemærk • Når der vælges enten Syn blokeret eller Torsion, ændres den indsamlede rammehastighed til 60 fps (rammer i sekundet). Denne hastighed øger kameraets lukketid (øger lyseksponeringen), hvilket giver billeder af bedre kvalitet.
Når Syn blokeret er valgt, sættes et flueben i kolonnen syn blokeret i testlisten.

6. Ved indsamling af Torsion data
A. Bed patienten om at se lige frem og holde øjnene helt åbne.
B. Klik på Optag. Torsion-referencerammen vises i nederste højre hjørne af vinduet Testopsætning.
Referencerammen sammenlignes med de indsamlede data for at fastslå, hvor der er torsionsbevægelse tilstede. Referencerammen kan anvendes til alle efterfølgende SPV-tests. Hvis kvaliteten er dårlig, instrueres patienten igen, og der
klikkes på Optag igen.
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God kvalitet

Dårlig kvalitet

7. Anbring patienten. Se side ► 40.
8. Anbring ROI (interesseområdet) omkring pupillen:
–

Klik på det grønne felt, og træk for at centrere det på pupillen, eller

–

klik på pupillen for at centrere pupillen inden i det grønne felt.

9. I vinduet Video vælges den viste billedtype: Billede i gråtone (A) eller Pupilplacering (B).

Bemærk • Valget mellem Billede i gråtone eller Pupilplacering anvendes kun til indstilling af detektering af pupillen.
Videoer af øjet optages altid i gråtone.

10. Hvis pupillen ikke automatisk blev detekteret, skal du vælge Autotærskelværdi. Systemet centrerer krydset i pupillen.
11. Bed patienten om at stirre på fikseringsprikken. Vurder pupilsporingen ved at observere krydset. Hvis krydset ikke følger pupillen (hopper rundt og ikke er centreret i pupillen), skal knappen med + eller - for tærskelværdien justeres.
Pupildetektion sikrer, at systemet følger pupillen korrekt under kalibreringen og under dataindsamlingen.
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Bemærk • Foretag yderligere justeringer for at fjerne de hvide områder uden for det hvide cirkulære billede af pupillen.

12. Vælg OK for at acceptere ROI-position.
13. Hvis der ikke tidligere er udført kalibrering, fortsættes på side ► 43.

8.4

Kalibrering
Forsigtig •

Under denne procedure tændes begge lasere. Se ikke direkte på laserne. Anden brug af knapper og

justeringer eller anden udførelse af procedurer end angivet i vejledningen kan medføre farlig strålingseksponering.

1. Klik på Lasere tændt for at tænde begge lasere.

2. Bed patienten om at anbringe den venstre og højre prik med lige stor afstand på hver side af fikseringsprikken.

3. Bed patienten om at se på den venstre prik og derefter på den højre. I vinduet Video kontrolleres det, at krydset fortsat følger pupillen.
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Bemærk • Brug vinduet Sporing i realtid (X-akse i sekunder) til at overvåge hoved- og øjendata. Ved at observere
den orange hovedsporing og den grønne øjensporing er det muligt at registrere, om patienten bevæger hovedet eller
øjnene (i stedet for at stirre på fikseringsprikken), blinker meget eller ikke følger de givne anvisninger (ikke samarbejder).

4. Hvis krydset ikke følger pupillen (hopper rundt og ikke er centreret i pupillen), skal knappen med + eller - for tærskelværdien justeres.
Under kalibreringsproceduren bliver patienten bedt om at flytte blikket mellem de to prikker, som er synlige, når
laserne er tændte. I takt med at patientens blik skifter, følger systemet pupillens bevægelse.

Bemærk • Hvis det ikke er muligt at kalibrere en patient (f.eks. hvis synet er så dårligt, at patienten ikke kan se fikseringsprikken eller prikkerne fra laserstrålerne), skal du klikke på Standard for at bruge standardværdien for kalibrering (∆ = 21). Sørg for, at patienten ser lige ud mod fikseringsprikken, før du klikker på Standard.

Øjenbevægelsen mellem de to prikker fra laserstrålerne måles og kalibreres i forhold til de kendte værdier for prikkerne fra laserstrålerne, der projekteres fra brillerne. Kalibreringsværdierne er relateret til pixelplaceringen, som er
ækvivalent med 7,5 grader til venstre og højre for midten. Forskellen mellem venstre og højre er ækvivalent med
antallet af pixels for en 15 graders bevægelse af øjet. Disse værdier bruges til at analysere øjenbevægelsen under
Head-impulstesten.
5. Klik på Kør.

6. Bed patienten om at vende sig mod fikseringsprikken og holde hovedet stille.
7. Bed patienten om at følge prikken fra laserstrålen.

Bemærk • Kalibreringsværdierne gemmes automatisk. Den lagrede kalibreringsværdi kan anvendes til alle test. Der er
intet behov for rekalibrering mellem disse test, medmindre brillerne er blevet flyttet. Hvis du går ud af patientens journal og åbner igen, skal der udføres kalibrering igen.
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Kalibreringskontrol
1. Bed patienten om at stirre på fikseringsprikken og flytte hovedet fra side til side i en lille vinkel (ca. 10 grader).
2. Kontrollér, at øjen- og hovedhastigheden stemmer overens.

God kalibrering - Øjen- og hovedhastighed stemmer overens

(Eksempler på dårlig kalibrering viser en kalibrering udført i Hovedimpuls)

Dårlig kalibrering - Øjenhastigheden er for lav

Dårlig kalibrering - Øjenhastigheden er for høj

3. Hvis øjen- og hovedhastigheden ikke stemmer overens, skal du rekalibrere eller gennemse patientens historik.
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Bemærk • Hvis patienten er nødt til at danne langsomme saccader under hovedrotationer med lav frekvens,
kan dette enten indikere vestibulært tab eller cerebellær dysfunktion eller begge dele. Hvis testresultaterne
omfatter langsomme saccader under hovedrotationer med lav frekvens, anbefales det, at Head-impulstesten
fortolkes med forsigtighed. Data, der IKKE ligger inden for normale grænseværdier, kan være forbundet med en
perifer og/eller central lidelse. Brug VOR tests til at vurdere en patient med langsomme saccader under kalibreringskontrol.

4. Når kalibreringen er kontrolleret, og du er tilfreds med resultatet, skal du klikke på Accepter.
Vinduet Indsamling åbnes, og softwaren er klar til at starte indsamlingen af Head-impulsdata.

Forsigtig • Når kalibreringen er udført, anbefales det ikke, at brillerne placeres på patientens hoved igen.
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8.5

Optimering af indsamling
Applikationen indeholder følgende funktioner for at sikre korrekt dataindsamling:
•

Ekstern monitor
Du har mulighed for at få vist et større billede af øjet på en ekstern monitor. Hvis der er tilsluttet en ekstern monitor
til computeren, placeres monitoren, så du let kan se videoen af øjet. Klik på

for at få vist videoen af øjet på

computerskærmen samt på den eksterne monitor. Den eksterne monitor viser værdien for SPV i realtid for SPV test
og Forløbet tid. For Blik-test ændres Blikposition i henhold til graden af øjenbevægelse fra midten under test. For
Saccade-tests vises Accepteret og Indsamlet antal saccader under testen. Under afspilning viser den eksterne monitor
øjenvideoen. Feedback af hovedposition eller Synkroniseret rumvideo vises også, hvis det er indstillet i Testvalgmuligheder.

Bemærk • Den eksterne monitor understøttes ikke til head-impulstest.

•

Feedback af hovedposition
I forbindelse med SPV-tests, anvendes valgmuligheden Feedback af hovedposition som standardindstilling. Når denne
valgmulighed er valgt, vises en referencegraf af patientens hovedposition i realtid på computerskærmen. Se side ►
187 for at få oplysninger om indstilling af denne valgmulighed.

8.6

Test af Blik
I disse test indsamler brillerne vandrette og lodrette positionsdata for øjnene. OTOsuite Vestibular-softwaren behandler
dataene for øjets position og beregner hastigheden i langsom fase (SPV).Højhastighedskameraet opfanger billedet af øjet.

Blik-test giver mulighed for at vurdere stirren og spontan nystagmus. Formålet med disse to testtyper er at identificere nystagmus, der opstår ved at lade patienten stirre på bestemte positioner. Patienten er typisk i siddende position eller i kalorisk position (hoved hælder 30°). Øjets position beregnes og vises som Blikposition.

Blik
Denne testtype vurderer patientens øjenbevægelse, når øjnene er fikseret i forskellige retninger (Venstre, Højre, Op, Ned
og Center). Der findes yderligere to testtilstande (Rebound venstre og Rebound højre). Disse tilstande vurderer rebound
nystagmus. Testen startes, hvor patient kigger mod venstre eller mod højre. Derefter indsamles data, mens patienten vender blikket tilbage mod midten.
Personen, der hjælper patienten, skaber den stimulus, som patienten skal stirre på. Denne stimulus kan være testerens finger, et redskab (eksempelvis spidsen af en kuglepen eller en hårnål) eller et laserlys på en væg fra en præsentationsfjernbetjening. Patienten kan også, som det er tilfældet med test med synsblokering, instrueres mundtligt i at
kigge i den valgte retning. I henhold til ANSI-standarden skal øjnene optages i mindst 10 sekunder med øjnene placeret
30° fra center, højre og venstre samt 25° fra center for op og ned. Stirrepositionen angiver det antal grader, som patienten
stirrer fra midten. For at kunne vurdere skiftende eller retningsskiftende nystagmus skal øjnene optages i mere end 2
minutter. Bemærk, at hvis patienten bliver bedt om at kigge længere end de ovenfor angivne grader, kan dette medføre
slutpunktsnystagmus, der ikke er relevant for diagnosticering. Blik-testen kan udføres med eller uden synsblokering.

Spontan
Denne testtype vurderer patientens øjenbevægelse, når øjnene er i den primære position og kigger lige frem uden nogen
form for visuel stimulus. Øjnene skal i henhold til ANSI-standarden optages i mindst 20 sekunder. Patienten eller patien-
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tens hoved kan være i forskellige stillinger, såsom siddende, på ryggen, kind mod bryst eller hovedet drejet bagover. Spontan-testen kan udføres med eller uden synsblokering.

Andet
Denne testtype giver dig mulighed for at definere, hvilken test du ønsker at indsamle, samt vurdere patientens øjenbevægelse.

8.7

Indsamler Blik data
Se side ► 180 for at få oplysninger om tilgængelige indstillinger i Testvalgmuligheder ved dataindsamling.

Bemærk • Den midlertidige patient gør det muligt at starte testen uden at indtaste patientdata. Se side ► 24 for at
oprette en ny patient eller åbne en eksisterende patient.

I forbindelse med dataindsamling kan du overvåge hovedbevægelse ved hjælp af visningen Feedback af hovedposition
eller visningen Synkroniseret rumvideo. Du kan også vælge ikke at bruge nogen af disse. (Standardvisningen indstilles
under Testvalgmuligheder.)

Bemærk • Hvis der anvendes Synkroniseret rumvideo, kan det være nødvendigt at justere kameraets position for at
sikre, at hele patientens hoved ses i videoen under dataindsamling. Hvis der optages lyd, er det vigtigt at anbringe
kameraet på en måde, der minimerer niveauet af baggrundsstøj.

1. Anbring patientens hoved.
2. Indstil det midterste referencepunkt:
A. Vejled patienten.
B. Klik på Laser tændt (A).
C. Bed patienten om at stirre på laserprikken, der ses på væggen. Når det er sikret, at patientens hoved er centreret, skal du klikke på Center eller holde venstre knap nede på præsentationsfjernbetjeningen i mindst to
sekunder. (Skærmen opdateres, når knappen slippes.)

3. Bed patienten om at se lige ud på din finger. Kontrollér, at den viste stirreposition er 0°.
4. Fortsæt i henhold til det foretagne valg:
•
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Bed patienten om at følge stimulus til den ønskede stirreposition: Klik på Start for at starte indsamlingen af data,
eller klik på venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen.
•

Testtilstand – kun Rebound venstre
Bed patienten om at følge stimulus til venstre eller højre. Klik på Start for at starte indsamlingen af data, eller klik
på venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen. Efter start af indsamling bedes patienten om at flytte sit blik tilbage den midterste stirreposition.

For at fortsætte dataindsamlingen længere end den maksimale varighed, der er indstillet under testvalgmuligheder
skal du klikke på Udvid eller holde den venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen nede. En tone bekræfter, at
testen er blevet forlænget. Klik på Stop for at standse indsamlingen af data, eller klik på højre knap på præsentationsfjernbetjeningen.

Sporing af øjenstilling
Afhængigt af indstillingerne i Testvalgmuligheder vises de vandrette (HR) og lodrette (VR) sporing af øjenstilling i vinduet
Sporing af øjenstilling. For at indsætte en hændelsesmarkør ( ) på sporingen under indsamling anvendes en af følgende
metoder:
•

Klik på venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen.

•

Klik på Hændelse.

Hændelsesmarkører indsættes under sporingen.

SPV værdi
SPV-værdien i realtid (hastighed i langsom fase) (A) er en estimeret værdi beregnet i henhold til graden af variation
omkring SPV-estimatet. Værdien vises enten med grønt eller orange i øverste højre del af vinduet.
•

Grøn: Når variationen er lav, er der en stor sandsynlighed for, at værdien er pålidelig.

•

Orange: Hvis der er en høj grad af variation, er der mindre sandsynlighed for, at værdien er pålidelig.

Bemærk • SPV værdier, der vises med orange, skal opfattes som værende mindre pålidelige, men ikke unøjagtige.

Blikposition værdi
Positionsværdien (B) for Blikposition er graden af øjenbevægelse fra midten. Positionen vises før start af dataindsamling, og
imens data indsamles. Øjenbevægelse mod venstre er en negativ værdi. Øjenbevægelse mod højre er en positiv værdi.

Bemærk • Du kan finde flere oplysninger i undervisningsvideoen til Oculomotorisk eller på www.icsimpulse.com.

Følgende vises i vinduet Indsamling:
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A. Testtype – navn på den test, der er indsamlet data til
(Navnet inkluderer testretning og testforhold.)
B. Forløbet tid – varighed af test
C. Rammehastighed – frekvensen af dataindhentning i rammer pr. sekund (fps)
D. Kalibrering ∆ – afstanden i pixel mellem højre og venstre position målt under kalibrering

Systemet standser automatisk, når den maksimale testvarighed er nået. (Den maksimale testvarighed indstilles under
Testvalgmuligheder.)
•

For at fortsætte dataindsamlingen længere end den maksimale varighed, der er indstillet under testvalgmuligheder
skal du klikke på Udvid eller holde den venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen nede. En tone bekræfter, at
testen er blevet forlænget. Klik på Stop for at standse indsamlingen af data, eller klik på højre knap på præsentationsfjernbetjeningen.

•

Klik på Stop for at standse testen før tid, eller tryk på højre knap på præsentationsfjernbetjeningen. Data gemmes.

•

Klik på Fortryd for at standse testen før tid uden at gemme data.

Dataene analyseres og vises i vinduet Analyse.

8.8

Blik-dataanalyse
For at få vist en specifik test skal du klikke på vinduesfanen Test og derefter klikke på den ønskede test for at fremhæve
den. Yderligere information om valg af en test findes på side ► 19.

8.8.1

Vinduet Analyse
Analysen af testresultaterne kan vises i den normale visningstilstand eller i udvidet tilstand: Se side ► 17.
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Sporing af øjenstilling
Afhængigt af indstillingerne i Testvalgmuligheder vises de vandrette (HR) og lodrette (VR) sporing af øjenstilling i vinduet
Sporing af øjenstilling.
For at ændre hvad sporingerne viser, kan du markere eller fjerne markeringen i de relevante afkrydsningsfelter i sporingsoversigten. Den nye indstilling bevares, mens testen genanalyseres. Hvis patientfilen lukkes, eller der er valgt en anden
test fra testlisten for den pågældende patient, ændres visningen i henhold til valgene i Testvalgmuligheder.

Bemærk • Enhver ændring af en indstilling i Testvalgmuligheder, mens patienten er åben, vil finde anvendelse på
den pågældende nye patient.

Sporene er centreret omkring cursoren. Rapporten udskriver den del af sporet, der kan ses i vinduet Sporinger centreret
omkring cursoren.

Hastighed i langsom fase grafen
Formålet med denne graf er at lave en registrering af styrken af nystagmussen. Denne graf viser de individuelle nystagmusrytmer identificeret af SPV-algoritmen for det vandrette højre (HR ) og lodrette højre (VR ) spor.
SPV Peak (°/s) angives i grafen med en firkant.
For at vælge et bestemt punkt skal du klikke på den eller bruge højre/venstre-piletasterne til at flytte mellem punkterne
(mellem rytmerne). Vinduet SPV (B).

Bemærk • Vælg TR for at få vist sporing af øjenstilling samt SPV-grafen for Torsion.

Hvis algoritmen ikke valgte et peak, skal du angive et peak for det pågældende spor manuelt. For at vælge, hvornår analysen skal begynde, henvises til beskrivelsen i vinduet Genanalyse på side ► 52.
Se side ► 247 for information om, hvordan Peak (°/s) fastsættes.
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Analysedetaljer - Info (Oplysninger)

Testparametrene er anført:
•

Testtype – navn på den test, der er indsamlet data til

•

Operatør – den person, der var logget ind i OTOSuite Vestibular software, da data blev indsamlet

•

Kalibrering ∆ – afstanden i pixel mellem højre og venstre position målt under kalibrering

•

Testtid – dato og tidspunkt for start af dataindsamling

•

Forløbet tid – varighed af test

•

Starttid for analyse – tidspunktet, hvor analysen begyndte

SPV værdier
•

Punkt (°/s) – hastigheden i den langsomme fase for det valgte punkt (den valgte rytme)

•

Peak (°/s) – her angives peak-hastigheden for den langsomme fase
Se side ► 247 for information om, hvordan Peak (°/s) fastsættes.

•

Gns. (°/s) – gennemsnitlig hastighed for alle analyserede data

•

Min (°/s) – minimumshastighed for alle analyserede data

•

Maks. (°/s) – maksimumhastighed for alle analyserede data

Analysedetaljer - Bemærkninger
Bemærkninger vedrørende testen kan indtastes før, under og efter udførelsen af testen. Klik på vinduesfanen Bemærkninger for at tilføje eller ændre bemærkninger. Se side ► 22 for oplysninger om redigeringsværktøjerne.

Bemærk • Tekst, som tidligere er tilføjet i vinduet Test vises i vinduet Bemærkninger.
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Analysedetaljer - Genanalyse

Starttid for analyse - alle spor
For at udelukke data i et spor fra analysen:
1. Flyt den sorte markør til den nye starttid i vinduet Sporing af øjenstilling.
2. I vinduet Analysedetaljer klikkes på fanebladetGenanalyse.
3. For at analysere igen skal du klikke på
•

Analyser fra cursor - analyserer alle spor med begyndelsestidspunktet sat til det næste fulde sekund efter
cursorens position

•

Genanalyser fuld sporing - analyserer alle spor fra begyndelsen

Bemærk • Starttiden vises i vinduet Info (Oplysninger) .

SPV-graf
Bemærk • Uden licensens er det ikke muligt at fastslå, om der er Torsion nystagmus til stede under test. Ved køb indeholder licensen en sporing af øjenstilling samt en SPV-graf.

Angiv, hvilken sporing der skal ændres ved at vælge HR, VR eller TR.
•

•

Punkt (°/s)
–

Slet - udelukker det valgte punkt fra analysen og i rapporten

–

Gendan - gendanner alle punkter, der blev slettet manuelt

Peak (°/s)
–

Vælg - indstiller et nyt peak i henhold til cursorens position

–

Gendan - gendanner peaket på den placering, der fastsættes af algoritmen

Se side ► 247 for information om, hvordan Peak (°/s) fastsættes.
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8.8.2

Afspilning af dataindsamling
Sporinger af øjenstilling og øjenvideoen kan afspilles synkront med feedback af hovedposition eller rumvideoen, der blev
optaget under test.
Knapper og valgmuligheder for videoafspilning

Afspil

Starter den synkroniserede afspilning.

Pause

Sætter den synkroniserede afspilning på pause.

Stop

Stopper den synkroniserede afspilning.

Afspil fra markør

Vælg denne for at starte afspilningen ved markørens placering. Hvis denne
ikke er valgt, startes afspilningen ved starten af sporet.

Hastighed

Bemærk • Før indstillingen af afspilningshastigheden skal du kontrollere den optagne rammehastighed (fps), der er angivet under øjenvideoen.

•

Normal - øjenvideoer optaget med 30 rammer i sekundet kan kun afspilles ved normal hastighed.

•

Langsom - øjenvideoer optaget med 60 rammer i sekundet kan afspilles
ved normal eller langsom hastighed.

•

Langsommere - øjenvideoer optaget med >60 rammer i sekundet kan
afspilles ved normal, langsom eller langsommere hastighed.

8.8.3

Blikgraf
Klik på fanen Analyse for data, der er indsamlet før version 4.0. I vinduet Analysedetaljer klikkes på fanebladet Genanalyse. Klik på Analyser fra cursor eller Genanalyser fuld sporing for at genanalysere dataene. Klik på fanebladet Blikgraf,og vælg testen fra Testliste for at få vist dataene i dette vindue. Alle fem bliktest skal genanalyseres separat med
henblik på at udfylde dataene i vinduet Analyse af blikgraf.
Bliktesttilstandene Center, Venstre, Højre, Op og Ned kan gennemses i vinduet Analyse af blikgraf. En eller flere test
kan kan fjernes eller tilføjes ved at klikke på kolonnen
i Testliste. Der kan kun vælges én test for hver testtilstand til
visning.
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Sporing af øjenstilling
Vandrette (HR) og lodrette (VR) sporinger af øjenstilling for de valgte test vises i vinduet Sporing af øjenstilling.
Sporene er centreret omkring cursoren. For at få vist et helt spor skal du klikke på fanebladet Analyse.

Analyse af blikgraf
Denne graf viser resultatet af den automatiske analyse.

Den relative position for øjet er bestemt for hver testtilstand. Hver testtilstand er repræsenteret af en boks i grafen: blik
mod højre i venstre boks (baseret på, at patienten kigger på tester), blik mod venstre i højre boks, blik opad i den øverste
boks, centreret blik mod den midterste boks og blik nedad i den nederste boks. Nystagmus for hver testtilstand vurderes
med henblik på retning, hastighed og amplitude. Pilene i diagrammet viser
•

retning (peger i retning baseret på, at patienten kigger på tester)

•

amplitudeintensitet (baseret på tykkelsen af bjælken på pilen) og

•

hastighedsintensitet (baseret på tykkelsen af enden på pilen) for nystagmus.
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Intensitetsgrænseværdierne for pilen indstilles under Testvalgmuligheder. En cirkel angiver, at der ikke blev registreret
nystagmus.
Følgende værdier er angivet for hver af de valgte Blik testtilstande:

8.9

•

Retning : den retning, hvor nystagmus banker

•

SPV x̄ (°/s) : Nystagmussens gennemsnitlige hastighed i den langsomme fase angivet i grader pr. sekund

•

Amplitude (°) : Nystagmussens gennemsnitlige amplitude angivet i grader

Test af VOR
I disse test indsamler brillerne både data for hovedet og øjnene. Gyroskopet måler hastigheden for hovedbevægelserne (stimulus). Højhastighedskameraet opfanger billedet af øjet. OTOsuite Vestibular-softwaren behandler hastighedsdataene for
hovedet og øjet (respons). Samtidige visninger af data for hoved- og øjenbevægelse gør klinikeren i stand til at vurdere, om
responsen ligger inden for de normale grænser.

VOR-tests gør det muligt at vurdere den vestibulo-okulære refleks (VOR) med visuelle hjælpemidler og uden visuelle hjælpemidler. Formålet med disse to testtyper er at identificere, hvorvidt der er langsomme saccader til stede under disse testforhold. Patienten er i siddende position 1 meter fra væggen, hvor fikseringsmålet er fastgjort, og undertrykkelsesmålet
projekteres.

VVOR (visuel VOR)
Denne testtype vurderer patientens vestibulo-okulære refleks med visuelle hjælpemidler. Patienten bliver bedt om at
stirre på fikseringsprikken på væggen. Personen, der vurderer patienten, flytter langsomt patientens hoved ved 0,5 Hz og
en amplitude på 10° i vandret plan eller lodret plan. Patienten skal fastholde blikket på fikseringsprikken under hele
testens varighed.

VORS (VOR-undertrykkelse)
Denne testtype vurderer patientens vestibulo-okulære refleks uden visuelle hjælpemidler. Patienten bliver bedt om at
stirre på laserprikken på væggen. Laserprikken flytter sig med hovedet. Personen, der vurderer patienten, flytter langsomt
patientens hoved ved ca. 0,5 Hz og en amplitude på 10° i vandret plan eller lodret plan Patienten skal fortsætte med at
følge laserprikken under hele testen. Denne test kan udføres i et mørklagt rum.

8.10

Indsamler VOR data
Se side ► 180 for at få oplysninger om tilgængelige indstillinger i Testvalgmuligheder ved dataindsamling.

Bemærk • Den midlertidige patient gør det muligt at starte testen uden at indtaste patientdata. Se side ► 24 for at
oprette en ny patient eller åbne en eksisterende patient.

Ved dataindsamling er Synkroniseret rumvideo tilgængelig. (På grund af den hurtigere rammehentningshastighed kan
Feedback af hovedposition ikke vises for VOR test.)
Hvis der anvendes Synkroniseret rumvideo, kan det være nødvendigt at justere kameraets position for at sikre, at hele
patientens hoved ses i videoen under dataindsamling. Hvis der optages lyd, er det vigtigt at anbringe kameraet på en
måde, der minimerer niveauet af baggrundsstøj.
1. Vejled patienten. (Bed dem eksempelvis om at holde øjnene åbne og stirre på fikseringsprikken.)
2. Klik på Start for at starte indsamlingen af data, eller klik på venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen. For at fortsætte dataindsamlingen længere end den maksimale varighed, der er indstillet under testvalgmuligheder skal du
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klikke på Udvid eller holde den venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen nede. En tone bekræfter, at testen er
blevet forlænget. Klik på Stop for at standse indsamlingen af data, eller klik på højre knap på præsentationsfjernbetjeningen.
Sporingsoptagelser vises i vinduet Sporing i realtid (X-akse i sekunder). Denne visning omfatter øjen- og hovedhastigheder. For at indsætte en hændelsesmarkør ( ) på sporingen under indsamling anvendes en af følgende metoder:
•

Klik på venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen.

•

Klik på Hændelse.

Hændelsesmarkører indsættes under sporingen.

Bemærk • Du kan finde flere oplysninger i undervisningsvideoen til Oculomotorisk eller på www.icsimpulse.com.
Følgende vises i vinduet Indsamling:
A. Testtype – navn på den test, der er indsamlet data til
(Navnet inkluderer testretning og testforhold.)
B. Forløbet tid – varighed af test
C. Rammehastighed – frekvensen af dataindhentning i rammer pr. sekund (fps)
D. Kalibrering ∆ – afstanden i pixel mellem højre og venstre position målt under kalibrering

Systemet standser automatisk, når den maksimale testvarighed er nået. (Den maksimale testvarighed indstilles under
Testvalgmuligheder.)
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•

For at fortsætte dataindsamlingen længere end den maksimale varighed, der er indstillet under testvalgmuligheder
skal du klikke på Udvid eller holde den venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen nede. En tone bekræfter, at
testen er blevet forlænget. Klik på Stop for at standse indsamlingen af data, eller klik på højre knap på præsentationsfjernbetjeningen.

•

Klik på Stop for at standse testen før tid, eller tryk på højre knap på præsentationsfjernbetjeningen. Data gemmes.

•

Klik på Fortryd for at standse testen før tid uden at gemme data.

Dataene analyseres og vises i vinduet Analyse.

8.11

VOR-dataanalyse
For at få vist en specifik test skal du klikke på vinduesfanen Test og derefter klikke på den ønskede test for at fremhæve
den. Yderligere information om valg af en test findes på side ► 19.

8.11.1

Vinduet Analyse
Analysen af testresultaterne kan vises i den normale visningstilstand eller i udvidet tilstand: Se side ► 17.

Sporing i realtid (X-akse i sekunder)
Spor i grafen viser øjen- og hovedhastigheden under dataindsamling. For at ændre hvad sporingerne viser, kan du markere
eller fjerne markeringen i de relevante afkrydsningsfelter i sporingsoversigten. Den nye indstilling bevares, mens testen
genanalyseres. Hvis patientfilen lukkes, eller der er valgt en anden test fra testlisten for den pågældende patient, ændres
visningen i henhold til valgene i Testvalgmuligheder.
For at få vist et helt spor anvendes scroll-bjælken under sporet.Rapporten udskriver den del af sporet, der kan ses i vinduet
Sporinger centreret omkring cursoren.
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Analysedetaljer

Testparametrene er anført:
•

Testtype – navn på den test, der er indsamlet data til

•

Operatør – den person, der var logget ind i OTOSuite Vestibular software, da data blev indsamlet

•

Kalibrering ∆ – afstanden i pixel mellem højre og venstre position målt under kalibrering

•

Testtid – dato og tidspunkt for start af dataindsamling

•

Forløbet tid – varighed af test

Analysedetaljer - Bemærkninger
Bemærkninger vedrørende testen kan indtastes før, under og efter udførelsen af testen. Klik på vinduesfanen Bemærkninger for at tilføje eller ændre bemærkninger. Se side ► 22 for oplysninger om redigeringsværktøjerne.

Bemærk • Tekst, som tidligere er tilføjet i vinduet Test vises i vinduet Bemærkninger.

8.11.2

Afspilning af dataindsamling
Sporingerne af øjen- og hovedhastigheden samt øjenvideoen kan afspilles synkront med rumvideoen.
Knapper og valgmuligheder for videoafspilning

Afspil

Starter den synkroniserede afspilning.

Pause

Sætter den synkroniserede afspilning på pause.

Stop

Stopper den synkroniserede afspilning.

Afspil fra markør

Vælg denne for at starte afspilningen ved markørens placering. Hvis denne
ikke er valgt, startes afspilningen ved starten af sporet.

Otometrics - ICS Impulse USB

59

8 Oculomotorisk

Knapper og valgmuligheder for videoafspilning

Hastighed

Bemærk • Før indstillingen af afspilningshastigheden skal du kontrollere den optagne rammehastighed (fps), der er angivet under øjenvideoen.

•

Normal - øjenvideoer optaget med 30 rammer i sekundet kan kun afspilles ved normal hastighed.

•

Langsom - øjenvideoer optaget med 60 rammer i sekundet kan afspilles
ved normal eller langsom hastighed.

•

Langsommere - øjenvideoer optaget med >60 rammer i sekundet kan
afspilles ved normal, langsom eller langsommere hastighed.

8.12

Test af Skew-deviation
I denne test indsamler brillerne data for øjnene. Højhastighedskameraet opfanger billedet af øjet. OTOsuite Vestibularsoftwaren behandler øjenpositionsdata og beregner graden af afvigelse for øjet.
Testen giver mulighed for at vurdere patientens okulære justering, når patienten er i forskellige positioner (Siddende eller
Rygliggende) ved hjælp af en skiftende dækningstest. Formålet med denne test er at identificere, hvorvidt der opstår okulær fejljustering som følge af dækning og afdækning af et af øjnene. Patienten befinder sig i siddende eller rygliggende stilling. Patientens øjenbevægelse optages med øjnene i den primære position, mens først det højre øje er dækket, hvorefter
dækket flyttes fra et øje til det andet.

8.13

Indsamler Skew-deviation data
Se side ► 180 for at få oplysninger om tilgængelige indstillinger i Testvalgmuligheder ved dataindsamling.

Bemærk • Den midlertidige patient gør det muligt at starte testen uden at indtaste patientdata. Se side ► 24 for at
oprette en ny patient eller åbne en eksisterende patient.

Ved dataindsamling er Synkroniseret rumvideo tilgængelig. (Feedback af hovedposition kan ikke vises for denne test, da
hovedet er stationært.)
Hvis der anvendes Synkroniseret rumvideo, kan det være nødvendigt at justere kameraets position for at sikre, at hele
patientens hoved ses i videoen under dataindsamling. Hvis der optages lyd, er det vigtigt at anbringe kameraet på en
måde, der minimerer niveauet af baggrundsstøj.
1. Vejled patienten. (Bed dem eksempelvis om at holde øjnene åbne og se lige frem.)
2. Klik på Start for at starte indsamlingen af data, eller klik på venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen. For at fortsætte dataindsamlingen længere end den maksimale varighed, der er indstillet under testvalgmuligheder skal du
klikke på Udvid eller holde den venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen nede. En tone bekræfter, at testen er
blevet forlænget. Klik på Stop for at standse indsamlingen af data, eller klik på højre knap på præsentationsfjernbetjeningen.
Afhængigt af indstillingerne i Testvalgmuligheder vises de vandrette (HR) og lodrette (VR) sporing af øjenstilling i
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vinduet Sporing af øjenstilling.
3. Under dataindsamling skal det, for at det gennemsnitlige skift for øjenposition kan beregnes korrekt, manuelt angives,
hvorvidt øjet er dækket ( ) eller afdækket ( ). Brug en af disse metoder:
•

Klik på venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen. Denne knap skifter mellem af indsætte

•

Klik på Dække/Afdæk.

og

.

Ikonerne indsættes under sporingen.

Bemærk • Du kan finde flere oplysninger i undervisningsvideoen til Oculomotorisk eller på www.icsimpulse.com.
Følgende vises i vinduet Indsamling:
A. Testtype – navn på den test, der er indsamlet data til
(Navnet inkluderer testretning og testforhold.)
B. Forløbet tid – varighed af test
C. Rammehastighed – frekvensen af dataindhentning i rammer pr. sekund (fps)
D. Kalibrering ∆ – afstanden i pixel mellem højre og venstre position målt under kalibrering

Systemet standser automatisk, når den maksimale testvarighed er nået. (Den maksimale testvarighed indstilles under
Testvalgmuligheder.)
•

For at fortsætte dataindsamlingen længere end den maksimale varighed, der er indstillet under testvalgmuligheder
skal du klikke på Udvid eller holde den venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen nede. En tone bekræfter, at
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testen er blevet forlænget. Klik på Stop for at standse indsamlingen af data, eller klik på højre knap på præsentationsfjernbetjeningen.
•

Klik på Stop for at standse testen før tid, eller tryk på højre knap på præsentationsfjernbetjeningen. Data gemmes.

•

Klik på Fortryd for at standse testen før tid uden at gemme data.

Dataene analyseres og vises i vinduet Analyse.

8.14

Skew-deviation-dataanalyse
For at få vist en specifik test skal du klikke på vinduesfanen Test og derefter klikke på den ønskede test for at fremhæve
den. Yderligere information om valg af en test findes på side ► 19.

8.14.1

Vinduet Analyse
Analysen af testresultaterne kan vises i den normale visningstilstand eller i udvidet tilstand: Se side ► 17.

Sporing af øjenstilling
Afhængigt af indstillingerne i Testvalgmuligheder vises de vandrette (HR) og lodrette (VR) sporing af øjenstilling i vinduet
Sporing af øjenstilling.
For at ændre hvad sporingerne viser, kan du markere eller fjerne markeringen i de relevante afkrydsningsfelter i sporingsoversigten. Den nye indstilling bevares, mens testen genanalyseres. Hvis patientfilen lukkes, eller der er valgt en anden
test fra testlisten for den pågældende patient, ændres visningen i henhold til valgene i Testvalgmuligheder.

Bemærk • Enhver ændring af en indstilling i Testvalgmuligheder, mens patienten er åben, vil finde anvendelse på
den pågældende nye patient.

Sporene er centreret omkring cursoren. Rapporten udskriver den del af sporet, der kan ses i vinduet Sporinger centreret
omkring cursoren.
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Analysedetaljer -Info (Oplysninger)

Testparametrene er anført:
•

Testtype – navn på den test, der er indsamlet data til

•

Operatør – den person, der var logget ind i OTOSuite Vestibular software, da data blev indsamlet

•

Kalibrering ∆ – afstanden i pixel mellem højre og venstre position målt under kalibrering

•

Testtid – dato og tidspunkt for start af dataindsamling

•

Forløbet tid – varighed af test

•

Gns. skift af øjeposition (°) – den gennemsnitlige afvigelse for øjenposition (for vandrette og lodrette spor), når der
skiftes mellem, at øjet er dækket eller afdækket.

Analysedetaljer - Bemærkninger
Bemærkninger vedrørende testen kan indtastes før, under og efter udførelsen af testen. Klik på vinduesfanen Bemærkninger for at tilføje eller ændre bemærkninger. Se side ► 22 for oplysninger om redigeringsværktøjerne.

Bemærk • Tekst, som tidligere er tilføjet i vinduet Test vises i vinduet Bemærkninger.

8.14.2

Afspilning af dataindsamling
Sporingerne af øjenstilling samt øjenvideoen kan afspilles synkront med rumvideoen.
Knapper og valgmuligheder for videoafspilning

Afspil

Starter den synkroniserede afspilning.

Pause

Sætter den synkroniserede afspilning på pause.

Stop

Stopper den synkroniserede afspilning.
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Knapper og valgmuligheder for videoafspilning

Afspil fra markør

Vælg denne for at starte afspilningen ved markørens placering. Hvis denne
ikke er valgt, startes afspilningen ved starten af sporet.

Hastighed

Bemærk • Før indstillingen af afspilningshastigheden skal du kontrollere den optagne rammehastighed (fps), der er angivet under øjenvideoen.

•

Normal - øjenvideoer optaget med 30 rammer i sekundet kan kun afspilles ved normal hastighed.

•

Langsom - øjenvideoer optaget med 60 rammer i sekundet kan afspilles
ved normal eller langsom hastighed.

•

Langsommere - øjenvideoer optaget med >60 rammer i sekundet kan
afspilles ved normal, langsom eller langsommere hastighed.

8.15

Test af Saccade
Under Saccade-testen projicerer brillerne visuelle, vandrette saccadestimuli (laserprikker, der bevæger sig frem og tilbage)
på en overflade og indsamler vandrette øjenpositionsdata. Højhastighedskameraet tager billedet af øjet.
OTOsuite Vestibular-softwaren behandler øjenpositionsdata og sammenligner dem med stimuli.
Den Saccade test giver mulighed for at vurdere det visuelle og oculomotoriske system, når den præsenteres for hurtige
målrettede mål. Formålet med testen er at identificere, hvorvidt der er unormale øjenbevægelser til stede, når patienten
følger de vandrette saccadestimulus. Patienten skal være siddende mindst én meter fra stimulus. Øjenbevægelsen sammenlignes med stimulus. Amplitude, hastighed, nøjagtighed og latens måles
•

Amplitude (°) måler størrelsen af hoppet mellem den indledende position og den første standsning af øjenbevægelse
i mere end 75 ms. Værdier er positive for bevægelser mod højre og negative for bevægelser mod venstre.

•

Peak hastigheden (°/s) måler hastigheden af øjenbevægelsen og er den maksimale hastighed, der er nået for en saccadeøjenbevægelse over en periode på 18,75 ms. Værdier er positive for bevægelser mod højre og negative for
bevægelser mod venstre.

•

Nøjagtighed (%) måler størrelsen af øjenbevægelsens ekskursion divideret med målekskursionen.

•

Latens (ms) måler reaktionstiden eller tiden mellem målbevægelse og den første bevægelse på mere end 108°/s.
Algoritmen afviser som artefakter alle øjenbevægelser, der opstår for tidligt (150 ms før til 75 ms efter målbevægelse),
for sent (500 ms efter målbevægelse) eller i den forkerte retning,

Saccade
Denne testtype vurderer patientens øjenbevægelse, når øjnene følger en saccadestimulus. Stimuli projekteres fra brillerne
på en overflade. Hver position holdes i ét sekund, 3-Laser saccade-testen præsenterer tre stimuli, der er vilkårlige mht.
amplitude og retning fra 7,5° til 15° vandret mod venstre og højre.

Saccade-testen skal udføres med syn.

8.16

Indsamler Saccade data
Se side ► 180 for at få oplysninger om tilgængelige indstillinger i Testvalgmuligheder ved dataindsamling.
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Bemærk • Den midlertidige patient gør det muligt at starte testen uden at indtaste patientdata. Se side ► 24 for at
oprette en ny patient eller åbne en eksisterende patient.

I forbindelse med dataindsamling kan du overvåge hovedbevægelse ved hjælp af visningen Feedback af hovedposition
eller visningen Synkroniseret rumvideo. Du kan også vælge ikke at bruge nogen af disse. (Standardvisningen indstilles
under Testvalgmuligheder.)
1. Dette trin gælder kun ved overvågning af hovedbevægelse under indsamling:
•

Hvis der anvendes Synkroniseret rumvideo, kan det være nødvendigt at justere kameraets position for at sikre, at
hele patientens hoved ses i videoen under dataindsamling. Hvis der optages lyd, er det vigtigt at anbringe kameraet på en måde, der minimerer niveauet af baggrundsstøj.

•

Hvis der anvendes Feedback af hovedposition, skal patientens hoved placeres korrekt, før dataindsamling startes.
Sørg for, at patientens hoved ikke bevæger sig, og at det er helt centreret. Indstil det midterste referencepunkt:
A. Vejled patienten.(Bed dem eksempelvis om at holde øjnene åbne.)
B. Klik på Center Til (A).

C. Bed patienten om at stirre på laserprikken, der ses på væggen. Når det er sikret, at patientens hoved er centreret, skal du klikke på Center eller holde venstre knap nede på præsentationsfjernbetjeningen i mindst to
sekunder. (Skærmen opdateres, når knappen slippes.)

Bemærk • Selv om det ikke er påkrævet, er den bedste måde at forklare opgaven til patienten på at tænde for saccadestimuli og lade patienten øve sig i at følge stimuli.

2. Klik på Stimuli til (B) for at få vist saccadestimuli.
3. Vejled patienten. (Bed dem eksempelvis om at holde øjnene åbne og hovedet stille, lade være med at gætte på eller
forvente, hvor målet flytter sig hen, og bliv ved med at følge målet på væggen.)
4. Klik på Start for at starte indsamlingen af data, eller klik på venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen. For at fortsætte dataindsamlingen længere end den maksimale varighed, der er indstillet under testvalgmuligheder skal du
klikke på Udvid eller holde den venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen nede. En tone bekræfter, at testen er
blevet forlænget. Klik på Stop for at standse indsamlingen af data, eller klik på højre knap på præsentationsfjernbetjeningen.
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Stimulus og vandret (HR-vindue.
Antallet af saccader for Accepteret (A) og Indsamlet (B) vises i øverste højre del af vinduet.

Bemærk • Hvis saccaderne ikke accepteres, foretages ny kalibrering, og testen genstartes. For små børn eller ældre
mennesker, der ikke selv kan holde deres hoved stille, kan det være nødvendigt at holde deres hoved stille under kalibrering og under dataindsamling.

Bemærk • Du kan finde flere oplysninger i undervisningsvideoen til Oculomotorisk eller på www.icsimpulse.com.

Følgende vises i vinduet Indsamling:
A. Testtype – navn på den test, der er indsamlet data til
(Navnet inkluderer testretning og testforhold.)
B. Forløbet tid – varighed af test
C. Rammehastighed – frekvensen af dataindhentning i rammer pr. sekund (fps)
D. Kalibrering ∆ – afstanden i pixel mellem højre og venstre position målt under kalibrering

Systemet standser automatisk, når den maksimale testvarighed er nået. (Den maksimale testvarighed indstilles under
Testvalgmuligheder.)
•

66

For at fortsætte dataindsamlingen længere end den maksimale varighed, der er indstillet under testvalgmuligheder
skal du klikke på Udvid eller holde den venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen nede. En tone bekræfter, at
testen er blevet forlænget. Klik på Stop for at standse indsamlingen af data, eller klik på højre knap på præsentationsfjernbetjeningen.
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•

Klik på Stop for at standse testen før tid, eller tryk på højre knap på præsentationsfjernbetjeningen. Data gemmes.

•

Klik på Fortryd for at standse testen før tid uden at gemme data.

Dataene analyseres og vises i vinduet Analyse.

8.17

Saccade-dataanalyse
For at få vist en specifik test skal du klikke på vinduesfanen Test og derefter klikke på den ønskede test for at fremhæve
den. Yderligere information om valg af en test findes på side ► 19.

8.17.1

Vinduet Analyse
Analysen af testresultaterne kan vises i den normale visningstilstand eller i udvidet tilstand: Se side ► 17.

Sporing af øjenstilling
Stimulus (Stimulus) og vandrette (HR) sporinger af øjenstilling vises i vinduet Sporing af øjenstilling. Sporene vises centreret i midten af vinduet. For at få vist et helt spor anvendes scroll-bjælken under sporet.Rapporten udskriver den del af
sporet, der kan ses i vinduet Sporinger centreret omkring cursoren.

Saccadegrafer
Formålet med disse grafer er at registre, hvor godt øjet fulgte saccadestimuli. Hver af de analyserede saccadeøjenbevægelser genererer én saccadeværdi for hver af analysegraferne: Peakhastighed, Nøjagtighed og Latens. Ved
at placere cursoren over et datapunkt vises værdien (A).

I hver graf repræsenterer cirklerne rådataene. Firkanterne repræsenterer de gennemsnitlige data. Gennemsnittene fastsættes ved at gruppere alle accepterede saccadeøjenbevægelser i henhold til stimulusamplituden. (Grupperne er -20 to 10, -10 til 0, 0 til 10 og 10 til 20).
Klik på et saccadedatapunkt for at vælge det. Datapunkter kan også vælges ved at bruge venstre/højre piletasterne til at
flytte fra et punkt til et andet. Når et datapunkt vælges, identificerer sporingscursoren (A) tidspunktet, hvor den specifikke
saccade opstod. En firkantet omkrans omkring det valgte datapunkt (B) samt de tilsvarende datapunkter i de andre grafer
identificerer dataene fra analysen af den pågældende saccade. Infovinduet viser værdierne (C) for det individuelle saccadedatapunkt samt de gennemsnitlige saccadeøjenbevægelser mod højre og mod venstre.
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Se side ► 248 for information om, hvordan de accepterede saccader fastsættes.

Analysedetaljer - Info (Oplysninger)

Testparametrene er anført:
•

Testtype – navn på den test, der er indsamlet data til

•

Operatør – den person, der var logget ind i OTOSuite Vestibular software, da data blev indsamlet

•

Kalibrering ∆ – afstanden i pixel mellem højre og venstre position målt under kalibrering

•

Testtid – dato og tidspunkt for start af dataindsamling

•

Forløbet tid – varighed af test

•

Accepteret – antallet af accepterede saccader i forhold til antallet af tilstedeværende saccader

•

Saccade
Individuel HR – amplitude, hastighed, nøjagtighed og latens for det valgte saccadedatapunkt
Mod venstre – den gennemsnitlige hastighed, nøjagtighed og latens for alle saccadeøjenbevægelser mod venstre
Mod højre – den gennemsnitlige hastighed, nøjagtighed og latens for alle saccadeøjenbevægelser mod højre
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Analysedetaljer - Bemærkninger
Bemærkninger vedrørende testen kan indtastes før, under og efter udførelsen af testen. Klik på vinduesfanen Bemærkninger for at tilføje eller ændre bemærkninger. Se side ► 22 for oplysninger om redigeringsværktøjerne.

Bemærk • Tekst, som tidligere er tilføjet i vinduet Test vises i vinduet Bemærkninger.
Analysedetaljer - Genanalyse

Hvis der er indbyggede hjælpemidler, giver Analysér igen fremover mulighed for at genanalysere dataene. For at ændre
Saccader-grafvisningen klikker du på Rå og/eller Gennemsnitlige-afkrydsningsfelterne for at vælge, hvad der skal vises:
både rådata og gennemsnitlige data, kun rådata eller kun gennemsnitlige data.
For at analysere igen skal du klikke på

8.17.2

•

Slet saccade - udelukker saccaden fra analysen og i rapporten

•

Gendan saccader - gendanner alle saccader, der blev slettet manuelt

Afspilning af dataindsamling
Stimulus og sporing af øjenstilling og øjenvideoen kan afspilles synkront med feedback af hovedposition eller rumvideoen,
der blev optaget under test.

Knapper og valgmuligheder for videoafspilning

Afspil

Starter den synkroniserede afspilning.

Pause

Sætter den synkroniserede afspilning på pause.

Stop

Stopper den synkroniserede afspilning.

Afspil fra markør

Vælg denne for at starte afspilningen ved markørens placering. Hvis denne
ikke er valgt, startes afspilningen ved starten af sporet.
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Knapper og valgmuligheder for videoafspilning

Hastighed

Bemærk • Før indstillingen af afspilningshastigheden skal du kontrollere den optagne rammehastighed (fps), der er angivet under øjenvideoen.

•

Normal - øjenvideoer optaget med 30 rammer i sekundet kan kun afspilles ved normal hastighed.

•

Langsom - øjenvideoer optaget med 60 rammer i sekundet kan afspilles
ved normal eller langsom hastighed.

•

Langsommere - øjenvideoer optaget med >60 rammer i sekundet kan
afspilles ved normal, langsom eller langsommere hastighed.
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Hovedimpuls
Der er to typer af Hovedimpuls-test. Head-impulstesten, hvor patienten stirrer på en fast prik på væggen, og det Undertrykkende Head-impulsparadigme eller SHIMP-testen. I SHIMP-testen er prikken på væggen en centerlaserprik, der projiceres fra brillerne. Dataindsamling og -analyse er det samme for begge testtyper.

9.1

Testmiljø
Omgivelserne kan variere, men skal altid tillade, at patienten kan anbringes mindst en meter fra væggen (eller andre faste
flader, som kan bruges som projektionsoverflade).

Til kalibrerings- og testformål:

Bemærk • Patienten skal sidde i en stationær stol, der ikke drejer.

1. Vælg en væg, som tillader, at patienten kan anbringes mindst en meter foran fikseringsprikken.
2. Sæt en af fikseringsprikkerne, som leveres med systemet, på væggen med en placering, som tillader, at patienten kan
anbringes direkte foran fikseringsprikken.

9.2

Pupildetektion
Yderligere instruktioner om korrekt placering af briller findes på side ► 32.

9.2.1

Lateral test
Bemærk • Det anbefales at udføre Lateral testen før udførelsen af enten LARP eller RALP testen. Kalibrering skal
udføres med testtypen Lateral valgt.

1. Vælg Testtype: Lateral.
2. For patienter med spontan nystagmus eller stirreprovokeret nystagmus (fremprovokeret ved stirreposition under
Head-impuls), skal du markere afkrydsningsfeltet Spontan nystagmus. Når dette afkrydsningsfelt for patienter med
spontan nystagmus eller stirreprovokeret nystagmus markeres, afvises de gode Head-impulser ikke ved en fejl.
3. Anbring patienten mindst en meter fra væggen. Se side ► 71.

Bemærk • Knappen Center deaktiveres, hvis Lateral er valgt Testtype.
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4. Anbring ROI (interesseområdet) omkring pupillen:
–

Klik på det grønne felt, og træk for at centrere det på pupillen, eller

–

klik på pupillen for at centrere pupillen inden i det grønne felt.

Bemærk • For testene Hovedimpuls og VOR er feltet ROI 100 x 100 pixels med en maksimal dataregistreringsrate på
250 fps. For alle andre tests undtagen Torsion er feltet ROI 160 x 120 pixels med en maksimal dataregistreringsrate
på 173 fps. For Torsion er feltet ROI 320 x 240 med en maksimal dataregistreringsrate på 60 fps.

5. I vinduet Video vælges den viste billedtype: Billede i gråtone (A) eller Pupilplacering(B).

Bemærk • Valget mellem Billede i gråtone eller Pupilplacering anvendes kun til indstilling af detektering af pupillen.
Videoer af øjet optages altid i gråtone.

6. Hvis pupillen ikke automatisk blev detekteret, skal du vælge Autotærskelværdi. Systemet centrerer krydset i pupillen.
7. Bed patienten om at stirre på fikseringsprikken. Vurder pupilsporingen ved at observere krydset. Hvis krydset ikke følger pupillen (hopper rundt og ikke er centreret i pupillen), skal knappen med + eller - for tærskelværdien justeres.
Pupildetektion sikrer, at systemet følger pupillen korrekt under kalibreringen og under dataindsamlingen.
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Bemærk • Foretag yderligere justeringer for at fjerne de hvide områder uden for det hvide cirkulære billede af pupillen.

8. Vælg OK for at acceptere ROI-position.
9. Fortsæt til side ► 75.

9.2.2

LARP- eller RALP-test
Bemærk • Det anbefales at udføre Lateral testen før udførelsen af enten LARP eller RALP testen. Kalibrering skal
udføres med testtypen Lateral valgt.

Denne procedure forudsætter, at testen udføres efter den laterale test.
1. Vælg Testtype: LARP eller RALP. Valg af testtype afgør hvilket plan af gyroskoperne (f.eks. hovedsporing), der skal være
med fed i Sporing i realtid. Typen afgør ligeledes formen på kurverne.
2. For patienter med spontan nystagmus eller stirreprovokeret nystagmus (fremprovokeret ved stirreposition under
Head-impuls), skal du markere afkrydsningsfeltet Spontan nystagmus. Når dette afkrydsningsfelt for patienter med
spontan nystagmus eller stirreprovokeret nystagmus markeres, afvises de gode Head-impulser ikke ved en fejl.
3. Den midterste laser vil være tændt. Anbring patienten, så vedkommendes hoved er centreret på kroppen, og den midterste laserprik er på fikseringsmålet.

Bemærk • Ved at klikke på Center indstilles referencepunktet, der anvendes til at give feedback for hoved- og øjenposition under testopsætning. Knappen deaktiveres, hvis Feedback for hoved- og øjenposition under opsætning ikke
er valgt i Testvalgmuligheder. For information om ændring af indstillinger henvises til side ► 189.

4. Når det er sikret, at patientens hoved ikke bevæger sig og er helt stille, skal du klikke på Center eller holde venstre
knap nede på præsentationsfjernbetjeningen i mindst to sekunder. (Skærmen opdateres, når knappen slippes.) En indikator for øjeposition (A) tilføjes til feedbackgrafikken.

5. Sørg for, at indikatoren for øjeposition er lige foran hovedet på feedbackgrafikken.
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Vigtigt • Korrekt placering af indikatoren for øjenposition sikrer, at hovedet placeres nøjagtigt under næste trin. Før
du fortsætter, skal du sørge for, at indikatoren for øjeposition er lige foran hovedet på feedbackgrafikken.

6. Flyt hovedet til højre (LARP test) eller til venstre (RALP test), mens grafikken for feedback fra positionen af hovedet
observeres, og stands så, når hovedet er inden for det grønne eller gule område.
7. Anbring ROI (interesseområdet) omkring pupillen:
–

Klik på det grønne felt, og træk for at centrere det på pupillen, eller

–

klik på pupillen for at centrere pupillen inden i det grønne felt.

Om nødvendigt anvendes + eller - knappen på grænseværdibjælken til at tilpasse.
8. Bed patienten om at stirre på fikseringsprikken. Vurder pupilsporingen ved at observere krydset. Hvis krydset ikke følger pupillen (hopper rundt og ikke er centreret i pupillen), skal knappen med + eller - for tærskelværdien justeres.
9. Hold øje med hovedets position, og anbring nu øjeindikatoren i feedbackgrafikken. Hoved og øje behøver ikke at have
samme farve.
–

Indikatoren for øjeposition skal være grøn.

–

Hovedet kan være grøn eller gul. Grøn foretrækkes.

Bemærk • Det er bedst at sikre, at øjet altid ligger inden for det grønne område. For visse patienter, der placeres,
så hovedet er grønt, kan det som følge af ansigtets form eller nakkens bevægelighed være svært at se fikseringsprikken.

•

Grøn angiver den optimale placering med hovedrotation ved 40° til 46,9° og øjenposition ved 33° til 47°.

•

Gul angiver en acceptabel placering med hovedrotation ved 35° til 39,9° og øjenposition ved 27° til 32,9°.

Bemærk • Feedback af hovedposition og øjenposition er en vejledning til hjælp til korrekt dataindsamling. Testeren skal altid anvende sin kliniske vurdering ved placering af en patient. Positionen kan variere afhængigt af
bevægeligheden af patientens nakke.

74

Otometrics - ICS Impulse USB

9 Hovedimpuls

10. Vælg OK for at acceptere ROI-position.

Bemærk • Kalibreringsværdierne gemmes automatisk. Den lagrede kalibreringsværdi kan anvendes til alle test. Der er
intet behov for rekalibrering mellem disse test, medmindre brillerne er blevet flyttet. Hvis du går ud af patientens journal og åbner igen, skal der udføres kalibrering igen.

11. Hvis der blev foretaget en Lateral test før påbegyndelsen af denne test, fortsæt til side ► 80.

9.3

Kalibrering
Forsigtig •

Under denne procedure tændes begge lasere. Se ikke direkte på laserne. Anden brug af knapper og

justeringer eller anden udførelse af procedurer end angivet i vejledningen kan medføre farlig strålingseksponering.

1. Klik på Lasere tændt for at tænde begge lasere.

2. Bed patienten om at anbringe den venstre og højre prik med lige stor afstand på hver side af fikseringsprikken.
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3. Bed patienten om at se på den venstre prik og derefter på den højre. I vinduet Video kontrolleres det, at krydset fortsat følger pupillen.

Bemærk • Brug vinduet Sporing i realtid til at overvåge indgående data. Ved at observere hovedsporingen (orange/blå/pink) og øjensporingen (grøn) er det muligt at registrere, om patienten bevæger hovedet eller øjnene (i stedet
for at stirre på fikseringsprikken), blinker meget eller ikke følger de givne anvisninger (ikke samarbejder).

4. Hvis krydset ikke følger pupillen (hopper rundt og ikke er centreret i pupillen), skal knappen med + eller - for tærskelværdien justeres.
Under kalibreringsproceduren bliver patienten bedt om at flytte blikket mellem de to prikker, som er synlige, når
laserne er tændte. I takt med at patientens blik skifter, følger systemet pupillens bevægelse.

Bemærk • Hvis det ikke er muligt at kalibrere en patient (f.eks. hvis synet er så dårligt, at patienten ikke kan se fikseringsprikken eller prikkerne fra laserstrålerne), skal du klikke på Standard for at bruge standardværdien for kalibrering (∆ = 21). Sørg for, at patienten ser lige ud mod fikseringsprikken, før du klikker på Standard.

Øjenbevægelsen mellem de to prikker fra laserstrålerne måles og kalibreres i forhold til de kendte værdier for prikkerne fra laserstrålerne, der projekteres fra brillerne. Kalibreringsværdierne er relateret til pixelplaceringen, som er
ækvivalent med 7,5 grader til venstre og højre for midten. Forskellen mellem venstre og højre er ækvivalent med
antallet af pixels for en 15 graders bevægelse af øjet. Disse værdier bruges til at analysere øjenbevægelsen under
Head-impulstesten.
5. Klik på Kør.
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6. Bed patienten om at vende sig mod fikseringsprikken og holde hovedet stille.
7. Bed patienten om at følge prikken fra laserstrålen.

Bemærk • Kalibreringsværdierne gemmes automatisk. Den lagrede kalibreringsværdi kan anvendes til alle test. Der er
intet behov for rekalibrering mellem disse test, medmindre brillerne er blevet flyttet. Hvis du går ud af patientens journal og åbner igen, skal der udføres kalibrering igen.

Kalibreringskontrol
1. Bed patienten om at stirre på fikseringsprikken og flytte hovedet fra side til side i en lille vinkel (ca. 10 grader).
2. Kontrollér, at øjen- og hovedhastigheden stemmer overens.

God kalibrering - Øjen- og hovedhastighed stemmer overens
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Dårlig kalibrering - Øjenhastigheden er for lav

Dårlig kalibrering - Øjenhastigheden er for høj

3. Hvis øjen- og hovedhastigheden ikke stemmer overens, skal du rekalibrere eller gennemse patientens historik.
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Bemærk • Hvis patienten er nødt til at danne langsomme saccader under hovedrotationer med lav frekvens,
kan dette enten indikere vestibulært tab eller cerebellær dysfunktion eller begge dele. Hvis testresultaterne
omfatter langsomme saccader under hovedrotationer med lav frekvens, anbefales det, at Head-impulstesten
fortolkes med forsigtighed. Data, der IKKE ligger inden for normale grænseværdier, kan være forbundet med en
perifer og/eller central lidelse. Brug VOR tests til at vurdere en patient med langsomme saccader under kalibreringskontrol.

4. Når kalibreringen er kontrolleret, og du er tilfreds med resultatet, skal du klikke på Accepter.
Vinduet Indsamling åbnes, og softwaren er klar til at starte indsamlingen af Head-impulsdata.

Forsigtig • Når kalibreringen er udført, anbefales det ikke, at brillerne placeres på patientens hoved igen.
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9.4

Videooptagelse af øjenbevægelser under test
Bemærk • Optag skal afkrydses, for at de indsamlede data skal kunne afspilles.

Vinduet Video viser billedet af øjet.
Marker afkrydsningsfeltet Optag (A) for at starte videooptagelse på samme tid, som dataindsamlingen starter.

Bemærk • Se side ► 109 for information om afspilning af en video.

9.5

Optimering af indsamling
Det er bedst at udføre den Lateral test før indsamling af LARP/RALP data. LARP/RALP tests er sværere at udføre, og erfaring med den Lateral test giver bedre resultater for dataindsamling til LARP/RALP tests.

Lateral testen kan enten være Hovedimpuls eller SHIMP (Suppression Head Impulse Paradigm) test. Begge test kræver en
prik på en overflade foran patienten. For Hovedimpuls testen skal patienten stirre på en fast prik på overfladen. For
SHIMP testen stirrer patienten på en laserprik, der projekteres fra brillerne.
Testen starter med, at testeren står bagved patienten, som har brillerne på. Patienten bliver bedt om at stirre på fikseringsprikken til Hovedimpuls eller på laserprikken til SHIMP. Mens patienten stirrer på prikken, drejer testeren patientens hoved horisontalt for en lateral head-impulstest i en meget kort vinkel (ca. 10-20 grader) på en hurtig, brat og
uforudsigelig måde med variation i retning og hastighed.
Til LARP drejes patientens hoved 35-45 grader mod højre. Bed patienten om at stirre på fikseringsprikken. Pupillen på
højre øje vil være tæt på næsen. Operatøren anbringer en hånd under patientens hage og en hånd ovenpå patientens
hoved og drejer patientens hoved horisontalt i en meget kort vinkel (ca. 10-20 grader) på en hurtig, brat og uforudsigelig
måde med variation i retning og hastighed. En nedadgående head-impuls stimulerer den venstre anteriore kanal. En opadgående head-impuls stimulerer den højre posteriore kanal.
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Til RALP drejes patientens hoved 35-45 grader mod venstre. Bed patienten om at stirre på fikseringsprikken. Pupillen i
højre øje vil være tæt ved højre side af hovedet. Operatøren anbringer en hånd under patientens hage og en hånd ovenpå
patientens hoved og drejer patientens hoved horisontalt i en meget kort vinkel (ca. 10-20 grader) på en hurtig, brat og uforudsigelig måde med variation i retning og hastighed. En nedadgående head-impuls stimulerer den højre anteriore kanal. En
opadgående head-impuls stimulerer den venstre posteriore kanal.

Lateral Hovedimpuls

Stimulus (Stimulus)
Forskydning: 10-20°
Mindst acceptable topværdi for hovedhastighed: 120°/s –
250°/s
Topværdi for hovedacceleration: 1200°/s2 – 2500°/s2

LARP Hovedimpuls

Stimulus (Stimulus)
Forskydning: 10-20°
Mindst acceptable topværdi for hovedhastighed: 100°/s –
250°/s
Topværdi for hovedacceleration: 1000°/s2 – 2500°/s2

RALP Hovedimpuls

Bemærk • Du kan finde flere oplysninger i undervisningsvideoen til vHIT eller på www.icsimpulse.com.

Brillerne indsamler både data for hovedet og øjnene. Gyroskopet måler hastigheden for hovedbevægelserne (stimulus).
Højhastighedskameraet tager billedet af øjet. OTOsuite Vestibular-softwaren behandler hastighedsdataene for hovedet og
øjenbevægelserne (respons).
Samtidige visninger af data for hoved- og øjenbevægelse gør klinikeren i stand til at vurdere, om responsen ligger inden for
de normale grænser.
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Undervisningstilstand
Undervisningstilstand hjælper dig med at lære, hvordan du udfører en korrekt head-impulsmanøvre, før der udføres test på
en patient. I undervisningstilstand forbliver det midterste laserlys tændt. Ved slutningen af Head-impulsmanøvren angiver
prikkens placering, hvorvidt du standsede hovedbevægelsen på den korrekte placering uden overskridelse.
Opsætning af undervisningstilstand
1. På væggen fastgøres tre fikseringsprikker: én i midterste position, én 10° til venstre og én 10° til højre.

2. Importer undervisningspatienten fra demodataene.
3. Åbn undervisningspatienten (kaldet Undervisningstilstand).
Ved afslutningen af en korrekt udført impuls mod venstre bliver laserprikken på den venstre fikseringsprik. Ved afslutningen
af en korrekt udført impuls mod højre bliver laserprikken på den højre fikseringsprik. Hovedsporingerne matcher undervisningskurverne, hvis Head-impulsmanøvren er udført korrekt.
Du kan øve dig i at udføre korrekt Head-impulsmanøvrer ved at fastgøre brillerne til en melon.

Før start flyttes skyderen for tærskelværdi i vinduet Video for at
fjerne al hvid støj.
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Øv dine Head-impulser ved at sikre, at
•

hovedsporingerne matcher
undervisningskurverne som i
dette eksempel

•

der ikke rapporteres om overskridelse i indsamlingsvinduet,
og

•

operatørfeedback er i en grøn
cirkel (Head-impuls udført korrekt).
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9.5.1

Sporing i realtid vindue
Dette vindue gør, at både hoved- og øjenbevægelsen kan monitoreres, mens Head-impulstesten udføres. Den valgte type
af test (Lateral, LARP eller RALP) afgør, hvilken hovedsporing, der er med fed. Hovedsporing med fed skal være den, der
bevæger sig, når Head-impulsen leveres. De andre to hovedsporinger skal være forholdsvis flade. Dette sikrer, at den stimulerede kanal også er den, du havde til hensigt at teste.

Som standard indeholder Operatørfeedback og Lydfeedback en vurdering af hver Head-impuls:
•

En grøn cirkel og en høj tone indikerer, at Head-impulsen blev udført korrekt.

•

En orange cirkel og en lav tone indikerer, at Head-impulsen ikke blev udført korrekt. Der vises en meddelelse i indsamlingsvinduet, hvis en af følgende fejl var årsagen:
–

For langsomt - hovedhastighed ikke tilstrækkelig hurtig

–

For meget overskridelse - ved slutningen af impulsen blev hovedet flyttet i modsatte retning af testretningen,
eller

–

Forkerte planer stimuleret - under udførelse af LARP- eller RALP-testen blev impulsen leveret i planer, der stimulerede andre halvcirkelformede kanaler end dem, der blev testet.

Bemærk • For information om Operatørfeedback henvises til Testvalgmuligheder for Hovedimpuls (side ► 189).
For information om Lydfeedback henvises til Testvalgmuligheder for indstillinger af Generelt (side ► 181).
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9.5.2

Undervisningskurver vindue
I dette vindue repræsenterer de grå teorikurver formen på gode Head-impulser ved varierende hastigheder: 100, 150, 200
og 250. Undervisningskurvernes form ændres baseret på den valgte type af test (Lateral, LARP, RALP). Hovedsporingen,
der vises med orange og med negative hastigheder, repræsenterer bevægelser mod højre. Hovedsporingen, der vises i blå
og med positive hastigheder, repræsenterer bevægelser mod venstre.
De faktiske hoved- og øjensporinger er lagt oven på de grå teorikurver. Øjensporingen vises i grøn. Hvide prikker langs Yaksen indikerer hastighederne for de indsamlede Head-impulser.

Indsamlingsalgoritmen analyserer dataene i realtid, mens de indsamles. Hvis Head-impulsen overholder kriterierne for algoritmen, tælles den accepterede Head-impuls i indsamlingsvinduet. En Head-impuls, der svarer til teorikurven, tælles typisk
som en accepteret (gyldig) Head-impuls.
Sammenligning af de faktiske hovedsporinger (i dette eksempel vist i blå) med teorikurverne hjælper med til at sikre, at
testeren opnår Head-impulser af høj kvalitet, og at det kun er kvalitetsdata, som indgår i analysen.

Bemærk • Du kan finde flere oplysninger i undervisningsvideoen til vHIT eller på www.icsimpulse.com.

9.6

Indsamler Hovedimpuls data
Se side ► 180 for at få oplysninger om tilgængelige indstillinger i Testvalgmuligheder ved dataindsamling.

Bemærk • Den midlertidige patient gør det muligt at starte testen uden at indtaste patientdata. Se side ► 24 for at
oprette en ny patient eller åbne en eksisterende patient.
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1. Hvis ønsket ændres antallet af gyldige head-impulser (A), der kræves for den aktuelle testsession. For at foretage en
ændring skal du klikke på pil op og pil ned eller indtaste tallet direkte.

Bemærk • Tyve (20) er det mindste anbefalede antal Head-impulser for både venstre- og højresidige Head-impulser. Indsamlingsindstillingerne kan være et tal på op til 999. Se side ► 189.

2. Hvis knappen Start er deaktiveret (grå), indikerer dette, at systemet er klar til indsamling af Head-impulsdata. I modsat
fald skal du klikke på Start eller på venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen for at starte indsamlingen af Headimpulsdata.

Forsigtig • Berøring af brillerne eller brillernes strop, mens patientens hoved bevæges, kan medføre, at kameraet
bevæges, hvilket resulterer i artefakter i de indsamlede data.

3. Mens du står bagved patienten, anbringes hænderne på patientens hoved med god afstand til brillerne og brillernes
strop.

Bemærk • Du kan finde flere oplysninger i undervisningsvideoen til vHIT eller på www.icsimpulse.com.

4. Bed patienten om at stirre på fikseringsprikken, og bevæg patientens hoved i henhold til beskrivelsen på side ► 80.
Hvis LARP- og RALP-testfunktionen Feedback for øjenposition under indsamling er markeret i Testvalgmuligheder,
matcher farven på øjet med farven på indikatoren for øjeposition i testopsætningen. Øjet forbliver grønt under hele
testen, så længe hovedet holdes i korrekt position og ikke trækkes tilbage mod midten.
Mens Hovedimpuls-testen udføres, viser både vinduet Sporing i realtid og vinduet Undervisningskurver hoved- og
øjensporingen som en hjælp til at vurdere kvaliteten af de data, der indsamles. For en beskrivelse af disse vinduer henvises til side ► 84 og ► 85.
Under testen vises de gyldige Head-impulser for både venstre og højre impulser (B). De venstre og højre Head-
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impulser, som ikke er udført korrekt, registreres i de afviste antal (C).

En hovedbevægelse med en peak-hastighed for hovedet under minimum anses ikke for at være en head-impuls:
–

Lateral testminimum er 120°/s – 250°/s

–

LARP og RALP testminimum er 100°/s – 250°/s

Bemærk • Head-impulser afvises, hvis billedhastigheden falder til under 219 billeder/sekundet.

Følgende vises i vinduet Indsamling:
A. Testtype – navn på den test, der er indsamlet data til
(Navnet inkluderer testretning og testforhold.)
B. Forløbet tid – varighed af test
C. Rammehastighed – frekvensen af dataindhentning i rammer pr. sekund (fps)
D. Kalibrering ∆ – afstanden i pixel mellem højre og venstre position målt under kalibrering

Indsamlingen standser automatisk, når minimumantallet for venstre og højre Head-impulser er nået. Klik på Stop for at
standse testen før tid, eller tryk på højre knap på præsentationsfjernbetjeningen. Data gemmes. (Data gemmes, hvis der er
indsamlet mindst én god Head-impuls.) Klik på Fortryd for at standse testen før tid uden at gemme data.
Dataene analyseres automatisk og vises i vinduet 2D-analyse.
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9.7

Analyse oplysninger
For at få vist en specifik test skal du klikke på vinduesfanen Test og derefter klikke på den ønskede test for at fremhæve
den. Yderligere information om valg af en test findes på side ► 19.
Analysen af testresultaterne kan ses i vinduesgruppen 2D-analyse, Hexagram, eller 3D-analyse. I 2D- og 3D-visningerne
kan resultaterne vises i den normale visningstilstand eller i udvidet tilstand: Analysen af testresultaterne kan vises i den normale visningstilstand eller i udvidet tilstand: Se side ► 17.

9.7.1

Gain (Forstærkning)
Gennemgang af øjen- og hovedsporing er det første trin i fortolkning af dataene. (Se side ► 95.) Gennemgang af forstærkningsdata skal altid være sekundært.
Forstærkning er forholdet mellem øjenbevægelsens hastighed og hovedbevægelsens hastighed. Den individuelle forstærkning og den gennemsnitlige forstærkning vises. Vinduet Gain (Forstærkning) viser forstærkningsværdierne langs Yaksen og tilsvarende peak-hastigheder langs X-aksen. (Peak-hastigheden er den maksimale hastighed for hver af de 175 prøver, der repræsenterer den specifikke test.) Grafen Forstærkning autoskalerer over 1,2, hvis der er individuelle forstærkninger mellem 1,2 og 3.

I grafen Forstærkning er gennemsnittet for højre og venstre angivet med et X. Øverst på grafen findes en forklaring til farverne, der anvendes til værdierne for venstre og højre.
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Over grafen vises
A. Værdierne for højre og venstre gennemsnit
B. Standardafvigelser for højre og venstre
C. Vestibulo-okulære refleksasymmetri for venstre og højre (i dette eksempel blev Forstærkningsasymmetri kaldet Relativ (Newman-Toker/Mantokoudis) anvendt.)

Værdien Asymmetri e specifik for de testede planer: Lateral (højre lateral til venstre lateral) eller LARP (venstre anterior
til højre posterior) eller RALP (højre anterior til venstre posterior).
I Testvalgmuligheder kan du vælge standardmetoden til beregning af Forstærkningsasymmetri: Relativ (NewmanToker/Mantokoudis)(1) eller Normaliseret relativ (Jongkees)(2):

Normative data
Normative grænseværdier defineres i henhold til dataforskning.(3)
Skygger angiver grænserne for data uden for de normative grænseværdier:
•

Dataene i det hvide område ligger inden for normalgrænserne.

•

Dataene i det lysegrå område angiver enkeltsidige tab.

•

Dataene i det mørkegrå område angiver dobbeltsidige tab.

De normative grænseværdier kan ændres.

Testvalgmuligheder inkluderer indstillinger for normative grænseværdier. Se side ► 189.

(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. Bemærk: Alle normative data blev indsamlet med

hånden anbragt ovenpå hovedet og en udadgående head-impuls.
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Aldersbaserede normative data
Aldersbaserede normative grænseværdier er defineret som gennemsnitlige ± 2 standardafvigelser for aldersintervallet 1099 år.(1)
På grafen Gain (Forstærkning) er et kantomrids med til at definere det areal, inden for hvilket dataene anses for at ligge
inden for normalområdet.

Forstærkningsværdier over 1,2
Forstærkningsværdier over 1,2 kan være resultatet af en af nedenstående problemstillinger eller en kombination heraf:
1. Brillerne glider ned. Sørg for, at stroppen sidder stramt, at kablet fra brillerne sidder fast på patientens højre skulder
eller kraveben med lidt plads, og at der ikke er huller mellem skumpuden og patientens ansigt. Se side ► 32 for billeder, der viser god og dårlig placering af briller.
2. Patienten er for tæt på fikseringsprikken. Hvis patienten er tættere på end 1 meter, vil du se øgede VOR forstærkninger som følge af øjnenes konvergens. Stå aldrig direkte foran patienten, og få patienten til at fiksere på din
næse ved anvendelse af ICS Impulse. Denne testmetode vil resultere i højere VOR forstærkninger.
3. Under testen viste sporing i realtid, at øjnene førte hovedet, men testen fik lov at fortsætte. Hvis dette problem
opstår, skal briller og klargøringen af patienten kontrolleres, før testen fortsættes.
4. Hvis du har udelukket 1, 2 og 3, kan det være, at patienten lider af Menières sygdom. (2)

Visning af data og værdier
For kun at få vist venstre eller højre forstærkning skal du klikke på fanebladet Display og markere afkrydsningsfeltet Venstre eller Højre. Markér begge afkrydsningsfelter for at vise forstærkning for både venstre og højre.

(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. Bemærk: Alle normative data blev indsamlet med hånden anbragt ovenpå hove-

det og en udadgående head-impuls.
(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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Forstærkning og peak-hastighed for en individuel impulsvisning i statusbjælken, når et forstærkningspunkt eller et spor er
valgt.
•

Vælg et forstærkningspunkt: Klik i Gain (Forstærkning) , og flyt markøren over forstærkningspunktet for at vælge det.
Forstærkningsværdien vises ved siden af det valgte punkt (med en cirkel om). I sporvinduet er det tilsvarende spor
fremhævet.

•

Vælg et spor: Klik på sporvinduet, og anvend derefter piletasterne eller scrollhjulet på musen til at flytte fra spor til
spor. Det fremhævede spor er det valgte spor. Det tilsvarende forstærkningspunkt vælges (forstærkningsværdi vises
ikke).

A.
B.
C.
D.
E.

Statuslinje
Gain (Forstærkning) vindue
Forstærkningsværdi
Sporvindue
Valgt spor

For at slette en valgt head-impuls:
•

Flyt markøren hen over forstærkningspunktet. Dobbeltklik med musen.

•

Klik i sporingsvinduet. Brug piletasterne eller scrollhjulet på musen til at vælge en individuel sporing. Tryk på Deletetasten (slet).

Klik på vinduesfanen Genanalyse for at gendanne alle slettede head-impulser. Klik på Gendan slettede data.
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Om saccader
For at et peak anses for at være en saccade, skal det opfylde følgende kriterier:

9.7.2

–

Være identificeret som en saccade af vores patentbeskyttede algoritme (som standard er peaks, der er identificeret som saccader, røde)

–

Finder sted 70 ms eller senere, efter hovedbevægelsen (impulsen) begyndte

Info (Oplysninger)

Head-impulsanalyse data rapporteres for Head-impulser mod både venstre og højre samt afviste Head-impulser.
OTOsuite Vestibular anvender forskellige algoritmer til at analysere Head-impulser.
•

Indsamling – Head-impulsdata, der bestod indsamlingsalgoritmen som vist i indsamlingsvinduet

•

Analyse – Head-impulsdata, der bestod analysealgoritmen

Se side ► 240 for yderligere information.

Sporanalyse data for det valgte spor (vist fremhævet) inkluderer
•

Gain (Forstærkning) – forstærkningsberegningen er området under den (de-saccaderede) øjenhastighed delt af området under hovedhastigheden

•

Latens – tiden (ms), hvor peak hastigheden opstod for hovedbevægelsen samt for de første tre saccader

•

Amplitude (°/s) – det opnåede maksimum for hovedet og for de første tre saccader (repræsenteret som peak hastigheden i statusbjælken)

Bemærk • Data indsamlet før softwareversion 4.0 skal genanalyseres, så værdierne kan blive udfyldt nøjagtigt.

Testerens navn og testparametrene er anført i listen:
•

Rammehastighed – frekvensen af dataindhentning i rammer pr. sekund (fps)

•

Kalibrering ∆ – afstanden i pixel mellem højre og venstre position målt under kalibrering

En note viser, hvis parametrene for de langsomme saccader er blevet ændret.
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9.7.3

Bemærkninger
Analysedetaljer - Bemærkninger
Bemærkninger vedrørende testen kan indtastes før, under og efter udførelsen af testen. Klik på vinduesfanen Bemærkninger for at tilføje eller ændre bemærkninger. Se side ► 22 for oplysninger om redigeringsværktøjerne.

Bemærk • Tekst, som tidligere er tilføjet i vinduet Test vises i vinduet Bemærkninger.

9.7.4

Display
For at ændre visningen af grafen Forstærkning skal du klikke på afkrydsningsfelterne Venstre og/eller Højre for at vælge/fravælge, hvad der skal vises: begge forstærkninger, kun venstre forstærkninger eller kun højre forstærkninger. For at
ændre visningen af grafen 2D-graferne skal du klikke på afkrydsningsfelterne Hovedhastighed og/eller Øjehastighed for at
vælge/fravælge, hvad der bliver vist: begge hastigheder, kun hovedhastighed eller kun øjenhastighed.

9.7.5

Genanalyse

Analysér igen - gendanner alle oprindelige forstærkningsdatapunkter før genanalyse af data. (Genanalyse anvender de seneste indstillinger for Baseline amplitude og Startposition.)
Bemærk • Det kan være nødvendigt at anvende denne funktion for eksisterende patientdata, når nye funktioner frigives. (Genanalyse kræver, at rådata er tilgængelige.)

Gendan slettede data - gendanner alle oprindelige datapunkter.
Spontan nystagmus - Afkrydsningsfeltet Spontan nystagmus er markeret, hvis testeren har valgt afkrydsningsfeltet Spontan nystagmus i vinduet Indsamling.
Hvis afkrydsningsfeltet Spontan nystagmus er valgt, genanalyseres data. Tidligere ændringer af data (f.eks. parametre for
langsomme saccader, sletning af forstærkningspunkter) gemmes ikke.

Parametre for langsomme saccader venstre/højre - du kan vælge at ændre parametrene for langsomme saccader for venstre eller højre Head-impuls
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Gendan standarder - gendan parametrene for de langsomme saccader til producentens standarder for den valgte side (venstre/højre)

Baseline amplitude - Denne indstilling identificerer en saccade baseret på, hvor stærk hældningen er på bagsiden af en
saccade. Tilpas skyderen, hvis du mener, at øjenbevægelser er blevet fejlidentificeret som en saccade, eller hvis øjenbevægelsen skal identificeres som en saccade.

Startposition - Denne indstilling bestemmer, hvor softwaren starter med at søge efter tilstedeværelsen af en saccade. Tilpas skyderen, hvis du mener, at øjenbevægelser er blevet fejlidentificeret som en saccade, eller hvis øjenbevægelsen skal
identificeres som en saccade.
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9.8

2D-analyse vindue
Standardfarver for data vist i graferne gør det let for farveblinde at skelne de forskellige farver. Testvalgmuligheder indeholder indstillinger til at ændre de standardfarver, der anvendes for hver type af data. For at foretage ændringer skal du
klikke på fanebladet Graffarver i vinduet Valgmuligheder og vælge nye farver. Se side ► 186.
Standardlayoutet placerer den højre graf (data for højre hoved- og øjenhastighed til højre) i højre side og venstre graf (data
for venstre hoved og øjenhastighed til venstre) i venstre side. For at skifte layout, klik på vinduesfanen Hovedimpuls i vinduet Valgmuligheder og vælg Vis venstre graf på højre side. Se side ► 189.
For kun at få vist hoved- eller øjenhastighed skal du klikke på fanebladet Display og derefter markere afkrydsningsfeltet
Hovedhastighed eller Øjehastighed. Markér begge afkrydsningsfelter for at vise hastighed for både hoved og øje.
Hoveddata vises i blå for venstre og orange for højre. Øjendata vist i grøn angiver øjenbevægelse under og efter Headimpuls (VOR). Øjendata vist i rød angiver saccade-øjenbevægelse (dvs. de langsomme saccader). Data vises med hastigheden indtegnet på Y-aksen og Head-impulsmillisekunder eller prøver langs X-aksen. For data, der blev konverteret fra en
tidligere version af softwaren, vises X-aksen som prøver, hvis den gennemsnitlige rammehastighed er under 219.
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Inden for normalgrænserne
I disse eksempler på Hovedimpuls og SHIMP data ligger begge sider inden for normalgrænserne.

Hovedimpuls
Ved gennemgang af grafen Gain (Forstærkning) ses det, at alle datapunkterne ligger inden for normalområdet (i det hvide
område). Hoveddataene viser særdeles veludførte Head-impulser, og øjendataene viser en vestibulær øjenrefleks (A), som
afspejler hovedhastighederne. Der kan være et par langsomme saccader.
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SHIMP
Ved gennemgang af grafen Gain (Forstærkning) ses det, at alle datapunkterne ligger inden for normalområdet (i det hvide
område). Hoveddataene viser særdeles veludførte Head-impulser, og øjendataene viser en vestibulær øjenrefleks (A), som
afspejler hovedhastighederne sammen med åbenlyse langsomme saccader. Bemærk, at SHIMP testen undertrykker evnen
til at frembringe skjulte saccader, hvilket fjerner behovet for afsaccadering før beregning af forstærkning.
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Åbenlyse saccader
Hovedimpuls
Dette er et eksempel på Head-impulsdata, som udviser en unormal vestibulær øjenrefleks på venstre side, hvilket indikeres af forstærkningsresponsen og de langsomme saccader. Ved gennemgang af grafen Gain (Forstærkning) ses det, at alle
datapunkterne ligger inden for det grå område, hvilket indikerer et ensidigt tab. Hoveddataene viser særdeles veludførte
Head-impulser, og øjendataene viser en utilstrækkelig vestibulær øjenrefleks (A), som ikke afspejler hovedhastighederne.
Der findes åbenlyse, langsomme saccader (B). Langsomme saccader er nemmere at visualisere i 3D-analyse.
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SHIMP
Dette er et eksempel på SHIMP-data, som udviser en unormal vestibulær øjenrefleks bilateralt, hvilket indikeres af forstærkningsresponsen. Ved gennemgang af grafen Gain (Forstærkning) ses det, at alle datapunkterne ligger inden for det grå
område, hvilket indikerer et dobbeltsidigt tab. Hoveddataene viser særdeles veludførte Head-impulser, og øjendataene
viser en utilstrækkelig vestibulær øjenrefleks, som ikke afspejler hovedhastighederne. For så vidt angår langsomme saccader for SHIMP er tilstedeværelsen af langsomme saccader en indikation på restfunktion. Højre side viser tydelig vestibulær funktion, da der er åbenlyse langsomme saccader til stede.
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Skjulte saccader
Dette er et eksempel på Head-impulsdata, som udviser en unormal vestibulær øjenrefleks på højre side, hvilket indikeres
af forstærkningsresponsen og de langsomme saccader. Ved gennemgang af grafen Gain (Forstærkning) es det, at alle datapunkterne ligger inden for det grå område, hvilket indikerer et ensidigt tab. Bemærk asymmetrien på 56 %. Den højre
(unormale) side påvirker den venstre (normale) side. Hoveddataene viser særdeles veludførte Head-impulser, og øjendataene viser en utilstrækkelig vestibulær øjenrefleks (A), som ikke afspejler hovedhastighederne. Der findes skjulte langsomme saccader (B). Langsomme saccader er nemmere at visualisere i 3D-analyse.
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9.9

Vinduet Hexagram
For tests, der er valgt i kolonnen Vis, giver vinduet Hexagram Analyse af langsom saccade en oversigt over graferne
Gennemsnitlig forstærkning, PR-score og 2D-analyse.

A. Vis kolonne
B. Analyse af langsom saccade
C. Gennemsnitlig forstærkning og 2D-analyse-graferne

De test, der først vælges, er de samme som de test, der blev valgt i vinduerne 2D-analyse og 3D-analyse. En eller flere
test kan tilføjes ved at klikke på knappen ud for testnavnet i kolonnen Vis.En eller flere test kan kan fjernes ved at klikke på
knappen ud for testnavnet i kolonnen Vis. Der kan kun vælges én test for hvert testtype til visning.

Bemærk • De test, der først vælges, er de samme som de test, der blev valgt i vinduerne 2D-analyse og 3D-analyse,
når vinduet Hexagram ikke længere vises.

Standardlayoutet placerer den højre graf (data for højre hoved- og øjenhastighed til højre) i højre side og venstre graf (data
for venstre hoved og øjenhastighed til venstre) i venstre side. For at skifte layout, klik på vinduesfanen Hovedimpuls i vinduet Valgmuligheder og vælg Vis venstre graf på højre side. Se side ► 189.

9.9.1

Hexagram
I Hexagram gengives den gennemsnitlige forstærkning med bjælker, der varierer i længde i henhold til værdien af gennemsnitlig forstærkning. Søjlerne vises i en sekskant. Hver side af firkanten er mærket med en forkortelse på to bogstaver,
der henviser til en af de seks halvcirkelformede kanaler:
•
•
•

LA (venstre anterior)
LL (venstre lateral)
LP (venstre posterior)

•
•
•

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

Den ydre sekskant repræsenterer en gennemsnitlig forstærkning på 1,0. Den indre sekskant repræsenterer en gennemsnitlig forstærkning på 0,5.
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Bjælkerne for forstærkning er farvet i henhold til de normative grænseværdier, der er indstillet for graferne for Forstærkning. Testvalgmuligheder indeholder indstillinger til ændring af standardværdierne. For at foretage ændringer skal
du klikke på fanebladet Hovedimpuls i vinduet Valgmuligheder og vælge nye værdier. Se side ► 189.
Værdierne for Asymmetri (A) er et resultat af beregninger, der gælder specifikt for hvert kanalsæt: anterior til anterior,
lateral til lateral og posterior til posterior. Farven, som værdierne vises i, angiver, hvilken beregning der blev anvendt: Relativ eller Normaliseret relativ.
I hvert vindue er Middelværdi for forstærkning og PR-score (den samlede PR-score) anført (B). Farven på det område,
hvor disse er anført, angiver mønstret for de langsomme saccader klyngedannelse: Normal, Samlet eller Spredt.

I Testvalgmuligheder kan du vælge standardmetoden til beregning af Forstærkningsasymmetri: Relativ (NewmanToker/Mantokoudis)(1) eller Normaliseret relativ (Jongkees)(2):

9.9.2

Analyse af langsom saccade
Vigtigt • Genanalyser data indsamlet før softwareversion 4.0, så værdierne kan blive udfyldt nøjagtigt.
- Hvis rådata blev gemt, vælges testen under 2D-analyse, og klik på vinduesfanen Genanalyse, og klik derefter

(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.

102

Otometrics - ICS Impulse USB

9 Hovedimpuls

påAnalysér igen.
- Hvis rådata ikke blev gemt, skal du for at genanalysere dataene vælge den venstre test under 2D-analyse. Klik på
vinduesfanen Genanalyse. Flyt enten bjælken Baseline amplitude eller bjælken Startposition. Klik på Gendan standarder. Gentag for højre.

Analyse af langsom saccade indeholder en analyse for alle halvcirkelformede kanaldata, der vises under Hexagram.(1)
Under Testvalgmuligheder kan du vælge kun at få vist denne oversigtsanalyse eller den fulde analyse. Se side ► 189.

Samlet (%) – procentandelen af åbenlyse og skjulte saccader ud af de samlede Head-impulssporinger
Overordnet PR-score (%) – tallet mellem 0 og 100, hvor 0 er et minimum af spredte langsomme saccader i den pågældende Head-impulstest, og 100 er et maksimum af spredte langsomme saccader i den pågældende Head-impulstest. For
at få PR-scoren beregnes den første koefficient af variation hver saccades forekomsttidspunkt for hver gruppe af saccader
(samlet antal af både skjulte og åbenlyse).

Klassifikation
•

Grøn angiver inden for normalgrænserne

•

Blå angiver, at saccaderne er samlet

• Orange indikerer, at saccaderne er spredt
Disse farvekoder anvendes også i de farvede bjælker på panelerne på 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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Fuld analyse

Hvis der ikke findes skjulte eller åbenlyse
langsomme saccader for en bestemt halvcirkelformet kanal, vises NA (ikke analyseret) for
disse dataværdier.

Hoved
Latens (ms) – den gennemsnitlige latens for alle Head-impulser
Amplitude (°/s) – den gennemsnitlige amplitude for alle Head-impulser
Skjult
% – procentandelen af saccader, der opstår efter 70 ms, og før hovedhastigheden krydser nulpunktet ud af de samlede
Head-impulssporinger

Latens (ms) – den gennemsnitlige latens for alle skjulte saccader. Et værktøjstip viser standardafvigelsen og koefficienten for varians.

Amplitude (°/s) – den gennemsnitlige amplitude for alle skjulte saccader. Et værktøjstip viser standardafvigelsen og
koefficienten for varians.

PR-score (%) – tallet mellem 0 og 100, hvor 0 er et minimum af spredte langsomme saccader i den pågældende
Head-impulstest, og 100 er et maksimum af spredte langsomme saccader i den pågældende Head-impulstest. For at få
PR-scoren beregnes den første koefficient af variation for hver saccades forekomsttidspunkt for hver gruppe af saccader.

Åbenlys
% – procentandelen af saccader, der opstår efter, at hovedhastigheden krydser nulpunktet ud af de samlede Headimpulssporinger

Latens (ms) – den gennemsnitlige latens for alle skjulte saccader. Et værktøjstip viser standardafvigelsen og koefficienten for varians.

Amplitude (°/s) – den gennemsnitlige amplitude for alle skjulte saccader. Et værktøjstip viser standardafvigelsen og
koefficienten for varians.

PR-score (%) – tallet mellem 0 og 100, hvor 0 er et minimum af spredte langsomme saccader i den pågældende
Head-impulstest, og 100 er et maksimum af spredte langsomme saccader i den pågældende Head-impulstest. For at få
PR-scoren beregnes den første koefficient af variation for hver saccades forekomsttidspunkt for hver gruppe af åbenlyse
saccader.
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9.10

3D-analyse vindue
Standardfarver for data vist i graferne gør det let for farveblinde at skelne de forskellige farver. Testvalgmuligheder indeholder indstillinger til at ændre de standardfarver, der anvendes for hver type af data. For at foretage ændringer skal du
klikke på fanebladet Graffarver i vinduet Valgmuligheder og vælge nye farver. Se side ► 186.
Standardlayoutet placerer den højre graf (data for højre hoved- og øjenhastighed til højre) i højre side og venstre graf (data
for venstre hoved og øjenhastighed til venstre) i venstre side. For at skifte layout, klik på vinduesfanen Hovedimpuls i vinduet Valgmuligheder og vælg Vis venstre graf på højre side. Se side ► 189.
Dataene kan vises i 360 grader. Dataene kan vises fra forskellige vinkler ved at holde den venstre knap på musen nede og
rotere efter behov. Klik på Nulstil (A) for at vende tilbage til den oprindelige visning.
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Normal
I dette eksempel på Head-impulsdata ligger begge sider inden for normalgrænserne. Ved gennemgang af grafen Gain (Forstærkning) ses det, at alle datapunkterne ligger inden for normalområdet (i det hvide område). Hoveddataene viser særdeles veludførte Head-impulser, og øjendataene viser en vestibulær øjenrefleks (A), som afspejler hovedhastighederne.
Der kan være et par langsomme saccader.
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Åbenlyse saccader
Dette er et eksempel på Head-impulsdata, som udviser en unormal vestibulær øjenrefleks på venstre side, hvilket indikeres af forstærkningsresponsen og de langsomme saccader. Ved gennemgang af grafen Gain (Forstærkning) ses det, at alle
datapunkterne ligger inden for det grå område, hvilket indikerer et ensidigt tab. Hoveddataene viser særdeles veludførte
Head-impulser, og øjendataene viser en utilstrækkelig vestibulær øjenrefleks (A), som ikke afspejler hovedhastighederne.
Der findes åbenlyse, langsomme saccader (B). På højre side er de nedadgående kurver et resultatet af spontan nystagmus.
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Skjulte saccader
Dette er et eksempel på Head-impulsdata, som udviser en unormal vestibulær øjenrefleks på højre side, hvilket indikeres
af forstærkningsresponsen og de langsomme saccader. Ved gennemgang af grafen Forstærkning ses det, at alle datapunkterne ligger inden for det grå område, hvilket indikerer et ensidigt tab. Bemærk asymmetrien på 56 %. Den højre
(unormale) side påvirker den venstre (normale) side. Hoveddataene viser særdeles veludførte Head-impulser, og øjendataene viser en utilstrækkelig vestibulær øjenrefleks (A), som ikke afspejler hovedhastighederne. Der findes skjulte langsomme saccader (B). Bemærk, hvordan de skjulte langsomme saccader ligger tættere på hoveddataene, mens de åbenlyse
langsomme saccader ligger længere til højre for hoveddataene.
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9.11

Afspilning vindue
En synkroniseret afspilning af indsamlede data, dataanalyse og video(er), der er tilgængelige i vinduet Afspilning. Vinduet
vil altid
inkludere
•

Sporing i realtid

•

Undervisningskurver

•

Gain (Forstærkning) grafen

•

Øjen-og hovedsporinger i 2D

•

Øjenvideo

Hvis denne er valgt under Testvalgmuligheder for denne testtype, er den synkroniserede rumvideo inkluderet.

Afspilning knapper og valgmuligheder
Afspil

Starter den synkroniserede afspilning.

Pause

Sætter den synkroniserede afspilning på pause.

Stop

Stopper den synkroniserede afspilning.

Slet video

Sletter videoen eller videoerne for den valgte test.

Bemærk • For at spare plads på diskdrevet anbefales det at slette videoer, der
ikke er brug for. Når en video er slettet, kan videodata ikke gendannes.
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Afspilning knapper og valgmuligheder
Afspil fra markør

Vælg denne for at starte afspilningen ved markørens placering. Hvis denne ikke er
valgt, startes afspilningen ved starten af sporet.

Hastighed

Bemærk • Før indstillingen af afspilningshastigheden skal du kontrollere den
optagne rammehastighed (fps), der er angivet under øjenvideoen.

•

Normal - øjenvideoer optaget med 30 rammer i sekundet kan kun afspilles ved
normal hastighed.

•

Langsom - øjenvideoer optaget med 60 rammer i sekundet kan afspilles ved
normal eller langsom hastighed.

•

Langsommere - øjenvideoer optaget med 120 rammer i sekundet kan afspilles
ved normal, langsom eller langsommere hastighed.

Rumvideoen synkroniseres med øjenvideoen ved alle hastigheder.

Afspilning af data indsamlet med en softwareversion før 4.0.
Patientdata
•

Gamle data kan ikke afspilles

•

Hvis rådata blev gemt, skal dataene først genanalyseres, før de kan vises. Vælg testen under 2D-analyse, klik på fanen
Genanalyse, og klik derefter på Analysér igen.

•

Når data er genanalyseret kan du scrolle gennem sporingen i realtid. Hvis du klikker på en individuel Head-impuls i
sporingen i realtid:
–

vil den accepterede Head-impuls blive vist på undervisningskurverne (en afvist Head-impuls vil ikke blive vist)

–

vil hoved- og øjensporing blive markeret

–

vil forstærkningsværdien blive markeret med en cirkel

Videoer
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•

Head-impulsøjenvideoer, der tidligere blev vist under Videooptagelse/-afspilning, kan nu kun vises i vinduet Afspilning i OTOsuite Vestibular.

•

Klik på fanebladet Video i Testliste, og vælg den video, der skal afspilles.
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9.12

Statusgrafer
Analyse af flere testsessioner kan ses i vinduesgrupperne Statusgrafer eller Statusdata. Dette gør brugeren i stand til at
sammenligne en patients resultater fra forskellige test. Ved at sammenligne testsessionerne kan brugeren se, om der er
sket forbedringer eller kompensering.
Hvis der findes tre eller flere test, er de tre, der vises først, den første test, den seneste test og den test, der i øjeblikket
vises i 2D- og 3D-vinduet. En eller flere test kan kan fjernes ved at klikke på knappen ud for testnavnet i kolonnen Vis. En
eller flere test kan tilføjes ved at klikke på knappen ud for testnavnet i kolonnen Vis.

Bemærk • Analysen af testresultaterne kan vises i den normale visningstilstand eller i udvidet tilstand: Se side ► 17.
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Statusgrafer
Fire testsessioner kan vises på samme tid i dette vindue. 3D-graferne vises som beskrevet på side ► 105.
Standardfarver for data vist i graferne gør det let for farveblinde at skelne de forskellige farver. Testvalgmuligheder indeholder indstillinger til at ændre de standardfarver, der anvendes for hver type af data. For at foretage ændringer skal du
klikke på fanebladet Graffarver i vinduet Valgmuligheder og vælge nye farver. Se side ► 186.
Standardlayoutet placerer den højre graf (data for højre hoved- og øjenhastighed til højre) i højre side og venstre graf (data
for venstre hoved og øjenhastighed til venstre) i venstre side. For at skifte layout, klik på vinduesfanen Hovedimpuls i vinduet Valgmuligheder og vælg Vis venstre graf på højre side. Se side ► 189.
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Statusdata
Forstærkningsgrafen vises i henhold til beskrivelsen, der starter på side ► 88, bortset fra at forklaringen af de anvendte farver for hver test vises i vinduet til valg af test. Endvidere angives de gennemsnitlige standardafvigelser ved hjælp af
vandrette bjælker og under symbolerne for gennemsnit forstærkning (røde og blå X'er).
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10

Position

10.1

Testmiljø
Omgivelserne kan variere, men skal altid tillade, at patienten kan anbringes mindst en meter fra væggen (eller andre faste
flader, som kan bruges som projektionsoverflade). Denne position anvendes til kalibrering. Til Dynamisk positionstest og
til behandling med Repositionering skal patienten være anbragt komfortabelt på et undersøgelsesbord, da patienten skal
skifte mellem siddende stilling og at ligge på ryggen.

Til kalibreringsformål

Bemærk • Patienten skal sidde i en stationær stol, der ikke drejer.

1. Vælg en væg, som tillader, at patienten kan anbringes mindst en meter foran fikseringsprikken.
2. Sæt en af fikseringsprikkerne, som leveres med systemet, på væggen med en placering, som tillader, at patienten kan
anbringes direkte foran fikseringsprikken.

10.2

Videooptagelse af øjenbevægelser under test
Bemærk • Optag skal afkrydses, for at de indsamlede data skal kunne afspilles.

Vinduet Video viser billedet af øjet.

Optag (A)´er markeret som standard. Videooptagelsen af øjet og dataindsamlingen starter på samme tid.

10.3

Pupildetektion
Yderligere instruktioner om korrekt placering af briller findes på side ► 32.
Yderligere instruktioner om korrekt placering af synsblokeringsløsningen findes på side ► 36.
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1. Vælg test: Dynamisk, eller Repositionering.
2. Vælg testtype. Eksempelvis findes der tre testtyper for Dynamisk-testen: Dix-Hallpike, Hallpike-Stenger, Sideliggende og Rulning.

Bemærk • Syn blokeret skal ikke være markeret ved udførelse af kalibrering.

3. Hvis der anvendes en løsning med synsblokering, markeres afkrydsningsfeltet Syn blokeret.

Bemærk • Uden licensens er det ikke muligt at fastslå, om der er Torsion nystagmus til stede under test. Ved køb indeholder licensen en sporing af øjenstilling samt en SPV-graf.

4. For at indsamle Torsion-data markeres afkrydsningsfeltet Torsion. (For at have Torsion valgt som standard under
Testvalgmuligheder vælges valgmuligheden for denne testtype i det relevante vindue for denne testgruppe.) Der henvises til side ► 256 for at forstå forøgelsen af videofilstørrelsen, når Torsion er valgt.
5. Vælg testmanøvre (A). Eksempelvis findes der fire manøvrer til Dix-Hallpike-testen: Hoved venstre, Hoved højre,
Hoved til venstre - Gentag og Hoved til højre - Gentag.

Bemærk • Når der vælges enten Syn blokeret eller Torsion, ændres den indsamlede rammehastighed til 60 fps (rammer i sekundet). Denne hastighed øger kameraets lukketid (øger lyseksponeringen), hvilket giver billeder af bedre kvalitet.
Når Syn blokeret er valgt, sættes et flueben i kolonnen syn blokeret i testlisten.

6. Ved indsamling af Torsion data
A. Bed patienten om at se lige frem og holde øjnene helt åbne.
B. Klik på Optag. Torsion-referencerammen vises i nederste højre hjørne af vinduet Testopsætning.
Referencerammen sammenlignes med de indsamlede data for at fastslå, hvor der er torsionsbevægelse tilstede. Referencerammen kan anvendes til alle efterfølgende SPV-tests. Hvis kvaliteten er dårlig, instrueres patienten igen, og der
klikkes på Optag igen.

Otometrics - ICS Impulse USB

115

10 Position

God kvalitet

Dårlig kvalitet

7. Anbring patienten. Se side ► 114.
8. Anbring ROI (interesseområdet) omkring pupillen:
–

Klik på det grønne felt, og træk for at centrere det på pupillen, eller

–

klik på pupillen for at centrere pupillen inden i det grønne felt.

Bemærk • For testene Hovedimpuls og VOR er feltet ROI 100 x 100 pixels med en maksimal dataregistreringsrate på
250 fps. For alle andre tests undtagen Torsion er feltet ROI 160 x 120 pixels med en maksimal dataregistreringsrate
på 173 fps. For Torsion er feltet ROI 320 x 240 med en maksimal dataregistreringsrate på 60 fps.

9. I vinduet Video vælges den viste billedtype: Billede i gråtone (A) eller Pupilplacering (B).

Bemærk • Valget mellem Billede i gråtone eller Pupilplacering anvendes kun til indstilling af detektering af pupillen.
Videoer af øjet optages altid i gråtone.

10. Hvis pupillen ikke automatisk blev detekteret, skal du vælge Autotærskelværdi. Systemet centrerer krydset i pupillen.
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11. Bed patienten om at stirre på fikseringsprikken. Vurder pupilsporingen ved at observere krydset. Hvis krydset ikke følger pupillen (hopper rundt og ikke er centreret i pupillen), skal knappen med + eller - for tærskelværdien justeres.
Pupildetektion sikrer, at systemet følger pupillen korrekt under kalibreringen og under dataindsamlingen.

Bemærk • Foretag yderligere justeringer for at fjerne de hvide områder uden for det hvide cirkulære billede af pupillen.

12. Vælg OK for at acceptere ROI-position.
13. Hvis der ikke tidligere er udført kalibrering, fortsættes på side ► 117.

10.4

Kalibrering
Forsigtig •

Under denne procedure tændes begge lasere. Se ikke direkte på laserne. Anden brug af knapper og

justeringer eller anden udførelse af procedurer end angivet i vejledningen kan medføre farlig strålingseksponering.

1. Klik på Lasere tændt for at tænde begge lasere.

2. Bed patienten om at anbringe den venstre og højre prik med lige stor afstand på hver side af fikseringsprikken.
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3. Bed patienten om at se på den venstre prik og derefter på den højre. I vinduet Video kontrolleres det, at krydset fortsat følger pupillen.

Bemærk • Brug vinduet Sporing i realtid (X-akse i sekunder) til at overvåge hoved- og øjendata. Ved at observere
den orange hovedsporing og den grønne øjensporing er det muligt at registrere, om patienten bevæger hovedet eller
øjnene (i stedet for at stirre på fikseringsprikken), blinker meget eller ikke følger de givne anvisninger (ikke samarbejder).

4. Hvis krydset ikke følger pupillen (hopper rundt og ikke er centreret i pupillen), skal knappen med + eller - for tærskelværdien justeres.
Under kalibreringsproceduren bliver patienten bedt om at flytte blikket mellem de to prikker, som er synlige, når
laserne er tændte. I takt med at patientens blik skifter, følger systemet pupillens bevægelse.

Bemærk • Hvis det ikke er muligt at kalibrere en patient (f.eks. hvis synet er så dårligt, at patienten ikke kan se fikseringsprikken eller prikkerne fra laserstrålerne), skal du klikke på Standard for at bruge standardværdien for kalibrering (∆ = 21). Sørg for, at patienten ser lige ud mod fikseringsprikken, før du klikker på Standard.

Øjenbevægelsen mellem de to prikker fra laserstrålerne måles og kalibreres i forhold til de kendte værdier for prikkerne fra laserstrålerne, der projekteres fra brillerne. Kalibreringsværdierne er relateret til pixelplaceringen, som er
ækvivalent med 7,5 grader til venstre og højre for midten. Forskellen mellem venstre og højre er ækvivalent med
antallet af pixels for en 15 graders bevægelse af øjet. Disse værdier bruges til at analysere øjenbevægelsen under
Head-impulstesten.
5. Klik på Kør.

6. Bed patienten om at vende sig mod fikseringsprikken og holde hovedet stille.
7. Bed patienten om at følge prikken fra laserstrålen.
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Bemærk • Kalibreringsværdierne gemmes automatisk. Den lagrede kalibreringsværdi kan anvendes til alle test. Der er
intet behov for rekalibrering mellem disse test, medmindre brillerne er blevet flyttet. Hvis du går ud af patientens journal og åbner igen, skal der udføres kalibrering igen.

Kalibreringskontrol
1. Bed patienten om at stirre på fikseringsprikken og flytte hovedet fra side til side i en lille vinkel (ca. 10 grader).
2. Kontrollér, at øjen- og hovedhastigheden stemmer overens.

God kalibrering - Øjen- og hovedhastighed stemmer overens

(Eksempler på dårlig kalibrering viser en kalibrering udført i Hovedimpuls)

Dårlig kalibrering - Øjenhastigheden er for lav

Dårlig kalibrering - Øjenhastigheden er for høj

3. Hvis øjen- og hovedhastigheden ikke stemmer overens, skal du rekalibrere eller gennemse patientens historik.
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Bemærk • Hvis patienten er nødt til at danne langsomme saccader under hovedrotationer med lav frekvens,
kan dette enten indikere vestibulært tab eller cerebellær dysfunktion eller begge dele. Hvis testresultaterne
omfatter langsomme saccader under hovedrotationer med lav frekvens, anbefales det, at Head-impulstesten
fortolkes med forsigtighed. Data, der IKKE ligger inden for normale grænseværdier, kan være forbundet med en
perifer og/eller central lidelse. Brug VOR tests til at vurdere en patient med langsomme saccader under kalibreringskontrol.

4. Når kalibreringen er kontrolleret, og du er tilfreds med resultatet, skal du klikke på Accepter.
Vinduet Indsamling åbnes, og softwaren er klar til at starte indsamlingen af Head-impulsdata.

Forsigtig • Når kalibreringen er udført, anbefales det ikke, at brillerne placeres på patientens hoved igen.
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10.5

Optimering af indsamling og behandling
Denne applikation indeholder følgende funktioner for at sikre korrekt dataindsamling og veludførte behandlingsmanøvrer:
•

Ekstern monitor
Du har mulighed for at få vist et større billede af øjet på en ekstern monitor. Hvis der er tilsluttet en ekstern monitor
til computeren, placeres monitoren, så du let kan se videoen af øjet. Klik på

for at få vist videoen af øjet på

computerskærmen samt på den eksterne monitor. Den eksterne monitor viser værdien for SPV i realtid for Hovedhastighed, and Forløbet tid. Værdien Hovedhastighed (B) ændres i henhold til hovedets hastighed, mens det
bevæges under positionstesten. Under afspilning viser den eksterne monitor øjenvideoen. Feedback af hovedposition eller Synkroniseret rumvideo vises også, hvis dette er indstillet i Testvalgmuligheder testvalgmuligheder.

Bemærk • Den eksterne monitor understøttes ikke til head-impulstest.

•

Feedback af hovedposition
I forbindelse med SPV-tests anvendes valgmuligheden Feedback af hovedposition som standardindstilling. Når denne
valgmulighed er valgt, vises en referencegraf af patientens hovedposition i realtid på computerskærmen. Se side ►
192 for at få oplysninger om indstilling af denne valgmulighed.
Klinisk set er det i forbindelse med dynamisk positionstest og til repositioneringsbehandling afgørende, at hovedet placeres korrekt med henblik på korrekt diagnosticering og behandling. Data fra Head-sensoren i brillerne sporer hovedbevægelsen. Hovedbevægelsen, der ses i softwaren, svarer direkte til patientens hovedbevægelse. Dette hjælper
testeren med at anbringe hovedet i de forskellige positioner, der er unikke for hver enkelt dynamisk positionstest
eller repositioneringsmanøvre.
–

Den eller de halvcirkelformede kanaler, der testes eller behandles, er fremhævet med grøn.

–

Mens testen eller manøvren udføres, bevæger den blå prik sig med hovedet.

–

I henhold til den udførte test eller behandlingsmanøvre nummereres hver position og repræsenteres af en
blå linje. Flyt patientens hoved, så den blå prik passer med hver på hinanden følgende nummererede blå
linje.

Dix-Hallpike – Hoved venstre
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10.6

Dynamisk
I disse tests indsamler brillerne data for øjnene. Højhastighedskameraet opfanger billedet af øjet. OTOsuite Vestibularsoftwaren behandler dataene for øjets position og beregner hastigheden i langsom fase (SPV).

10.6.1

Dynamisk tests
De Dynamisk test giver mulighed for at evaluere nystagmus, der skyldes dynamiske forandringer i patientens kropsorientering i forhold til tyngdekraften. Patienten starter typisk i siddende stilling og flyttes til en stilling, der er på linje
med enten de anteriore/posteriore kanaler, eller hvor de laterale kanaler er vinkelrette i forhold til gulvet og den eller de
kanaler, der dermed er påvirket af tyngdekraften. Disse tests benytte til at fastslå, om en patients symptomer forårsages af
benign paroksysmatisk positionel vertigo.

Dix-Hallpike eller Hallpike-Stenger
Denne test vurderer de anteriore og posteriore semicirkulære kanaler ved at optage patientens øjenbevægelser under
manøvren. ANSI-standarden anbefaler, at denne test udføres med synet blokeret. Patienten befinder sig i siddende stilling.
I begge tests drejes hovedet 45° mod venstre eller højre afhængigt af hvilken side, der vurderes.

Hallpike-Stenger
Til denne test inkluderes en yderligere stilling med hovedet centreret og vendt lige fremad. Patienten lægges hurtigt tilbage med hovedet hængende en smule ud over enden af undersøgelsesbriksen. Patientens hoved understøttes komfortabelt af testeren under udførelsen af testen. Øjnene skal i henhold til ANSI-standarden optages i mindst 20 sekunder i
denne stilling. Det er bedst at fortsætte optagelsen af øjenbevægelse, indtil nystagmus aftager. Patienten drejes tilbage til
siddende stilling, og øjenbevægelsen optages igen, indtil nystagmussen aftager.

Sideliggende
Patienten befinder sig i siddende stilling.Hovedet drejes 45° til den modsatte side af det berørte øre. Patienten lægges på
siden med det påvirkede øre og næsen vendt 30° opad i den modsatte retning.

Rulning
Denne test vurderer de laterale halvcirkelformede kanaler ved optagelse af patientens øjenbevægelser under manøvren.
Patienten ligger på ryggen med hovedet drejet 30° opad, så det berørte øre vender ned imod gulvet. Hovedet vendes hurtigt 55°, eller så langt det kan komme mod venstre eller højre afhængigt af siden, der vurderes. Patientens hoved understøttes komfortabelt af testeren under udførelsen af testen. Øjnene skal optages i mindst 20 sekunder i denne stilling. Det
er bedst at fortsætte optagelsen af øjenbevægelse, indtil nystagmus aftager. Patienten drejes tilbage til siddende stilling,
og øjenbevægelsen optages igen, indtil nystagmussen aftager.
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10.7

Indsamler Dynamisk
Se side ► 180 for at få oplysninger om tilgængelige indstillinger i Testvalgmuligheder ved dataindsamling.

Bemærk • Den midlertidige patient gør det muligt at starte testen uden at indtaste patientdata. Se side ► 24 for at
oprette en ny patient eller åbne en eksisterende patient.

I forbindelse med dataindsamling kan du overvåge hovedbevægelse ved hjælp af visningen Feedback af hovedposition (sikrer, at hovedet er placeret korrekt under hele testen eller manøvren) eller visningen Synkroniseret rumvideo. Du kan
også vælge ikke at bruge nogen af disse. (Standardvisningen indstilles under Testvalgmuligheder.)
1. Dette trin gælder kun ved overvågning af hovedbevægelse under indsamling:
•

Hvis der anvendes Synkroniseret rumvideo, kan det være nødvendigt at justere kameraets position for at sikre, at
hele patientens hoved ses i videoen under dataindsamling. Hvis der optages lyd, er det vigtigt at anbringe kameraet på en måde, der minimerer niveauet af baggrundsstøj.

•

Hvis der anvendes Feedback af hovedposition, skal patientens hoved placeres korrekt, før dataindsamling startes.
Sørg for, at patientens hoved ikke bevæger sig, og at det er helt centreret. Indstil det midterste referencepunkt:
A. Vejled patienten. (Bed dem eksempelvis om at holde øjnene åbne.)
B. Klik på Laser tændt (A).
C. Bed patienten om at stirre på laserprikken, der ses på væggen. Når det er sikret, at patientens hoved er centreret, skal du klikke på Center eller holde venstre knap nede på præsentationsfjernbetjeningen i mindst to
sekunder. (Skærmen opdateres, når knappen slippes.)

2. Klik på Start for at starte indsamlingen af data, eller klik på venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen. For at fortsætte dataindsamlingen længere end den maksimale varighed, der er indstillet under testvalgmuligheder skal du
klikke på Udvid eller holde den venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen nede. En tone bekræfter, at testen er
blevet forlænget. Klik på Stop for at standse indsamlingen af data, eller klik på højre knap på præsentationsfjernbetjeningen.

Sporing af øjenstilling
Afhængigt af indstillingerne i Testvalgmuligheder vises de vandrette (HR) og lodrette (VR) sporing af øjenstilling i vinduet
Sporing af øjenstilling. For at indsætte en hændelsesmarkør ( ) på sporingen under indsamling anvendes en af følgende
metoder:
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•

Klik på venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen.

•

Klik på Hændelse.

Hændelsesmarkører indsættes under sporingen.

SPV værdi
Estimeret SPV i realtid. Værdien vises enten med grønt eller orange i øverste højre del af vinduet.
•

Grøn: Når variationen er lav, er der en stor sandsynlighed for, at værdien er pålidelig.

•

Orange: Hvis der er en høj grad af variation, er der mindre sandsynlighed for, at værdien er pålidelig.

Bemærk • SPV værdier, der vises med orange, skal opfattes som værende mindre pålidelige, men ikke unøjagtige.

Værdien Hovedhastighed (B) ændres i henhold til hovedets hastighed, mens det bevæges under positionstesten.

SPV i realtid gør det let for testeren at overvåge tilstedeværelse eller fravær af nystagmus. Testeren vil vide, hvornår nystagmussen er aftaget, og patienten kan flyttes til næste position.
Bemærk • Du kan finde flere oplysninger i undervisningsvideoen til Position eller på www.icsimpulse.com.

Følgende vises i vinduet Indsamling:
A. Testtype – navn på den test, der er indsamlet data til
(Navnet inkluderer testretning og testforhold.)
B. Forløbet tid – varighed af test
C. Rammehastighed – frekvensen af dataindhentning i rammer pr. sekund (fps)
D. Kalibrering ∆ – afstanden i pixel mellem højre og venstre position målt under kalibrering
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Systemet standser automatisk, når den maksimale testvarighed er nået. (Den maksimale testvarighed indstilles under
Testvalgmuligheder.)
•

For at fortsætte dataindsamlingen længere end den maksimale varighed, der er indstillet under testvalgmuligheder
skal du klikke på Udvid eller holde den venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen nede. En tone bekræfter, at
testen er blevet forlænget. Klik på Stop for at standse indsamlingen af data, eller klik på højre knap på præsentationsfjernbetjeningen.

•

Klik på Stop for at standse testen før tid, eller tryk på højre knap på præsentationsfjernbetjeningen. Data gemmes.

•

Klik på Fortryd for at standse testen før tid uden at gemme data.

Dataene analyseres og vises i vinduet Analyse.

10.8

Dynamisk dataanalyse
For at få vist en specifik test skal du klikke på vinduesfanen Test og derefter klikke på den ønskede test for at fremhæve
den. Yderligere information om valg af en test findes på side ► 19.

10.8.1

Analyse vindue
Analysen af testresultaterne kan vises i den normale visningstilstand eller i udvidet tilstand: Se side ► 17.

Sporing af øjenstilling
Afhængigt af indstillingerne i Testvalgmuligheder vises de vandrette (HR) og lodrette (VR) sporing af øjenstilling i vinduet
Sporing af øjenstilling.
For at ændre hvad sporingerne viser, kan du markere eller fjerne markeringen i de relevante afkrydsningsfelter i sporingsoversigten. Den nye indstilling bevares, mens testen genanalyseres. Hvis patientfilen lukkes, eller der er valgt en anden
test fra testlisten for den pågældende patient, ændres visningen i henhold til valgene i Testvalgmuligheder.

Bemærk • Enhver ændring af en indstilling i Testvalgmuligheder, mens patienten er åben, vil finde anvendelse på
den pågældende nye patient.

Sporene er centreret omkring cursoren. Rapporten udskriver den del af sporet, der kan ses i vinduet Sporinger centreret
omkring cursoren.
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Hastighed i langsom fase grafen
Formålet med denne graf er at lave en registrering af styrken af nystagmussen. Denne graf viser de individuelle nystagmusrytmer identificeret af SPV-algoritmen for det vandrette højre (HR ) og lodrette højre (VR ) spor.
SPV Peak (°/s) angives i grafen med en firkant.
For at vælge et bestemt punkt skal du klikke på den eller bruge højre/venstre-piletasterne til at flytte mellem punkterne
(mellem rytmerne). Vinduet SPV (B).

Hvis algoritmen ikke valgte et peak, skal du angive et peak for det pågældende spor manuelt. For at vælge, hvornår analysen skal begynde, henvises til beskrivelsen i vinduet Genanalyse på side ► 128.
Se side ► 247 for information om, hvordan Peak (°/s) fastsættes.

Bemærk • Vælg TR for at få vist sporing af øjenstilling samt SPV-grafen for Torsion.
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Analysedetaljer - Info (Oplysninger)

Testparametrene er anført:
•

Testtype – navn på den test, der er indsamlet data til

•

Operatør – den person, der var logget ind i OTOSuite Vestibular software, da data blev indsamlet

•

Kalibrering ∆ – afstanden i pixel mellem højre og venstre position målt under kalibrering

•

Testtid – dato og tidspunkt for start af dataindsamling

•

Forløbet tid – varighed af test

•

Starttid for analyse – tidspunktet, hvor analysen begyndte

SPV værdier
•

Punkt (°/s) – hastigheden i den langsomme fase for det valgte punkt (den valgte rytme)

•

Peak (°/s) – her angives peak-hastigheden for den langsomme fase
Se side ► 247 for information om, hvordan SPV-peaket fastsættes.

Analysedetaljer - Bemærkninger
Bemærkninger vedrørende testen kan indtastes før, under og efter udførelsen af testen. Klik på vinduesfanen Bemærkninger for at tilføje eller ændre bemærkninger. Se side ► 22 for oplysninger om redigeringsværktøjerne.

Bemærk • Tekst, som tidligere er tilføjet i vinduet Test vises i vinduet Bemærkninger.
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Analysedetaljer - Genanalyse

Starttid for analyse - alle spor
For at udelukke data i et spor fra analysen:
1. Flyt den sorte markør til den nye starttid i vinduet Sporing af øjenstilling.
2. I vinduet Analysedetaljer klikkes på fanebladetGenanalyse.
3. For at analysere igen skal du klikke på
•

Analyser fra cursor - analyserer alle spor med begyndelsestidspunktet sat til det næste fulde sekund efter
cursorens position

•

Genanalyser fuld sporing - analyserer alle spor fra begyndelsen

Bemærk • Starttiden vises i vinduet Info (Oplysninger) .

SPV-graf
Bemærk • Uden licensens er det ikke muligt at fastslå, om der er Torsion nystagmus til stede under test. Ved køb indeholder licensen en sporing af øjenstilling samt en SPV-graf.

Angiv, hvilken sporing der skal ændres ved at vælge HR, VR eller TR.
•

•

Punkt (°/s)
–

Slet - udelukker det valgte punkt fra analysen og i rapporten

–

Gendan - gendanner alle punkter, der blev slettet manuelt

Peak (°/s)
–

Vælg - indstiller et nyt peak i henhold til cursorens position

–

Gendan - gendanner peaket på den placering, der fastsættes af algoritmen

Se side ► 247 for information om, hvordan Peak (°/s) fastsættes.
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10.8.2

Afspilning af dataindsamling
Sporinger af øjenstilling og øjenvideoen kan afspilles synkront med feedback af hovedposition eller rumvideoen, der blev
optaget under test.
Knapper og valgmuligheder for videoafspilning

Afspil

Starter den synkroniserede afspilning.

Pause

Sætter den synkroniserede afspilning på pause.

Stop

Stopper den synkroniserede afspilning.

Afspil fra markør

Vælg denne for at starte afspilningen ved markørens placering. Hvis denne
ikke er valgt, startes afspilningen ved starten af sporet.

Hastighed

Bemærk • Før indstillingen af afspilningshastigheden skal du kontrollere den optagne rammehastighed (fps), der er angivet under øjenvideoen.

•

Normal - øjenvideoer optaget med 30 rammer i sekundet kan kun afspilles ved normal hastighed.

•

Langsom - øjenvideoer optaget med 60 rammer i sekundet kan afspilles
ved normal eller langsom hastighed.

•

Langsommere - øjenvideoer optaget med >60 rammer i sekundet kan
afspilles ved normal, langsom eller langsommere hastighed.
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10.9

Repositionering tests
Under repositioneringsmanøvrerne indsamler brillerne data for øjnene. OTOsuite Vestibular-softwaren behandler dataene
for øjets position og beregner hastigheden i langsom fase (SPV).Højhastighedskameraet opfanger billedet af øjet.
Repositioneringsmanøvrer bruges til behandling af en patient, der er diagnosticeret med benign paroxysmal positional vertigo. Manøvrerne ændrer dynamisk patientens kropsorientering i forhold til tyngdekraften.

CRT og Liberatorisk manøvrer begynder med patienten i siddende stilling. BBQ-rulningManøvren begynder med patienten i rygleje og hovedet løftet 30°. Derefter roteres patienten, så partiklerne flyttes ud af den påvirkede kanal.

Bemærk • Feedback af hovedposition sikrer, at hovedet positioneres korrekt under behandlingsmanøvrernes forskellige trin.

Til alle Repositionering-behandlinger
•

Behandlingen kan udføres med syn eller med synet blokeret.

•

Øjnene optages i hver position, indtil nystagmussen aftager.

•

Patientens hoved understøttes komfortabelt af testeren under udførelsen af testen.

Behandlinger af anteriore og posteriore semicirkulære kanaler
•

CRT - Canalith-repositioneringsbehandling

•

Liberatorisk

CRT
Patienten befinder sig i siddende stilling. Hovedet drejes 45° mod venstre eller højre afhængigt af hvilken side, der
behandles. Patienten lægges tilbage med hovedet hængende en smule ud over enden af undersøgelsesbriksen. Drej
hovedet 90° i den modsatte retning. Fortsæt i samme retning, og drej hovedet yderligere 90°.

Liberatorisk
Patienten lægges på det påvirkede øre med næsen vendt 45° opad i den modsatte retning. Flyt patienten over på den
modsatte side, idet nakkens orientering opretholdes, så patienten kommer til at ligge på det upåvirkede øre med
næsen vendt 45° nedad.

Behandling af laterale halvcirkelformede kanaler - BBQ-rulning
Patienten ligger på ryggen med hovedet drejet 30° opad, så det berørte øre vender ned imod gulvet. Hovedet vendes 90°
eller så langt, det kan komme, i den modsatte retning af siden, der behandles. Fortsæt i samme retning med patienten liggende på siden og hovedet fastholdt i en vinkel på 90° eller så langt, det kan komme. Drej patienten om på maven med
hovedet hældende 30° imod gulvet. Patienten skal fortsætte rotationen rundt i samme retning liggende på siden og med
hovedet fastholdt i en vinkel på 90° eller så langt det kan komme, og til sidst vende tilbage til udgangsstillingen.
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10.10

Indsamler Repositionering data
Se side ► 180 for at få oplysninger om tilgængelige indstillinger i Testvalgmuligheder ved dataindsamling.

Bemærk • Den midlertidige patient gør det muligt at starte testen uden at indtaste patientdata. Se side ► 24 for at
oprette en ny patient eller åbne en eksisterende patient.

I forbindelse med dataindsamling kan du overvåge hovedbevægelse ved hjælp af visningen Feedback af hovedposition (sikrer, at hovedet er placeret korrekt under hele testen eller manøvren) eller visningen Synkroniseret rumvideo. Du kan
også vælge ikke at bruge nogen af disse. (Standardvisningen indstilles under Testvalgmuligheder.)
1. Dette trin gælder kun ved overvågning af hovedbevægelse under indsamling:
•

Hvis der anvendes Synkroniseret rumvideo, kan det være nødvendigt at justere kameraets position for at sikre, at
hele patientens hoved ses i videoen under dataindsamling. Hvis der optages lyd, er det vigtigt at anbringe kameraet på en måde, der minimerer niveauet af baggrundsstøj.

•

Hvis der anvendes Feedback af hovedposition, skal patientens hoved placeres korrekt, før dataindsamling startes.
Sørg for, at patientens hoved ikke bevæger sig, og at det er helt centreret. Indstil det midterste referencepunkt:
A. Vejled patienten. (Bed dem eksempelvis om at holde øjnene åbne.)
B. Klik på Laser tændt (A).
C. Bed patienten om at stirre på laserprikken, der ses på væggen. Når det er sikret, at patientens hoved er centreret, skal du klikke på Center eller holde venstre knap nede på præsentationsfjernbetjeningen i mindst to
sekunder. (Skærmen opdateres, når knappen slippes.)

2. Klik på Start for at starte indsamlingen af data, eller klik på venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen. For at fortsætte dataindsamlingen længere end den maksimale varighed, der er indstillet under testvalgmuligheder skal du
klikke på Udvid eller holde den venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen nede. En tone bekræfter, at testen er
blevet forlænget. Klik på Stop for at standse indsamlingen af data, eller klik på højre knap på præsentationsfjernbetjeningen.
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Sporing af øjenstilling
Afhængigt af indstillingerne i Testvalgmuligheder vises de vandrette (HR) og lodrette (VR) sporing af øjenstilling i vinduet Sporing af øjenstilling. For at indsætte en hændelsesmarkør ( ) på sporingen under indsamling anvendes en af
følgende metoder:
•

Klik på venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen.

•

Klik på Hændelse.

Hændelsesmarkører indsættes under sporingen.

SPV værdi
Estimeret SPV i realtid. Værdien vises enten med grønt eller orange i øverste højre del af vinduet.
•

Grøn: Når variationen er lav, er der en stor sandsynlighed for, at værdien er pålidelig.

•

Orange: Hvis der er en høj grad af variation, er der mindre sandsynlighed for, at værdien er pålidelig.

Bemærk • SPV værdier, der vises med orange, skal opfattes som værende mindre pålidelige, men ikke unøjagtige.

Værdien Hovedhastighed (B) ændres i henhold til hovedets hastighed, mens det bevæges under positionstesten.

SPV i realtid gør det let for testeren at overvåge tilstedeværelse eller fravær af nystagmus. Testeren vil vide, hvornår
nystagmussen er aftaget, og patienten kan flyttes til næste position.
Bemærk • Du kan finde flere oplysninger i undervisningsvideoen til Position eller på www.icsimpulse.com.
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Følgende vises i vinduet Indsamling:
A. Testtype – navn på den test, der er indsamlet data til
(Navnet inkluderer testretning og testforhold.)
B. Forløbet tid – varighed af test
C. Rammehastighed – frekvensen af dataindhentning i rammer pr. sekund (fps)
D. Kalibrering ∆ – afstanden i pixel mellem højre og venstre position målt under kalibrering

Systemet standser automatisk, når den maksimale testvarighed er nået. (Den maksimale testvarighed indstilles under
Testvalgmuligheder.)
•

For at fortsætte dataindsamlingen længere end den maksimale varighed, der er indstillet under testvalgmuligheder
skal du klikke på Udvid eller holde den venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen nede. En tone bekræfter, at
testen er blevet forlænget. Klik på Stop for at standse indsamlingen af data, eller klik på højre knap på præsentationsfjernbetjeningen.

•

Klik på Stop for at standse testen før tid, eller tryk på højre knap på præsentationsfjernbetjeningen. Data gemmes.

•

Klik på Fortryd for at standse testen før tid uden at gemme data.

Dataene analyseres og vises i vinduet Analyse.

10.11

Repositionering dataanalyse
For at få vist en specifik test skal du klikke på vinduesfanen Test og derefter klikke på den ønskede test for at fremhæve
den. Yderligere information om valg af en test findes på side ► 19.
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10.11.1

Analyse vindue
Analysen af testresultaterne kan vises i den normale visningstilstand eller i udvidet tilstand: Se side ► 17.

Sporing af øjenstilling
Afhængigt af indstillingerne i Testvalgmuligheder vises de vandrette (HR) og lodrette (VR) sporing af øjenstilling i vinduet
Sporing af øjenstilling.
For at ændre hvad sporingerne viser, kan du markere eller fjerne markeringen i de relevante afkrydsningsfelter i sporingsoversigten. Den nye indstilling bevares, mens testen genanalyseres. Hvis patientfilen lukkes, eller der er valgt en anden
test fra testlisten for den pågældende patient, ændres visningen i henhold til valgene i Testvalgmuligheder.

Bemærk • Enhver ændring af en indstilling i Testvalgmuligheder, mens patienten er åben, vil finde anvendelse på
den pågældende nye patient.

Sporene er centreret omkring cursoren. Rapporten udskriver den del af sporet, der kan ses i vinduet Sporinger centreret
omkring cursoren.

Hastighed i langsom fase grafen
Formålet med denne graf er at lave en registrering af styrken af nystagmussen. Denne graf viser de individuelle nystagmusrytmer identificeret af SPV-algoritmen for det vandrette højre (HR ) og lodrette højre (VR ) spor.
SPV Peak (°/s) angives i grafen med en firkant.
For at vælge et bestemt punkt skal du klikke på den eller bruge højre/venstre-piletasterne til at flytte mellem punkterne
(mellem rytmerne). Vinduet SPV (B).

Hvis algoritmen ikke valgte et peak, skal du angive et peak for det pågældende spor manuelt. For at vælge, hvornår analysen skal begynde, henvises til beskrivelsen i vinduet Genanalyse på side ► 136.
Se side ► 247 for information om, hvordan Peak (°/s) fastsættes.

Bemærk • Vælg TR for at få vist sporing af øjenstilling samt SPV-grafen for Torsion.

134

Otometrics - ICS Impulse USB

10 Position

Analysedetaljer - Info (Oplysninger)

Testparametrene er anført:
•

Testtype – navn på den test, der er indsamlet data til

•

Operatør – den person, der var logget ind i OTOSuite Vestibular software, da data blev indsamlet

•

Kalibrering ∆ – afstanden i pixel mellem højre og venstre position målt under kalibrering

•

Testtid – dato og tidspunkt for start af dataindsamling

•

Forløbet tid – varighed af test

•

Starttid for analyse – tidspunktet, hvor analysen begyndte

SPV værdier
•

Punkt (°/s) – hastigheden i den langsomme fase for det valgte punkt (den valgte rytme)

•

Peak (°/s) – her angives peak-hastigheden for den langsomme fase
Se side ► 247 for information om, hvordan Peak (°/s) fastsættes.
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Analysedetaljer - Bemærkninger
Bemærkninger vedrørende testen kan indtastes før, under og efter udførelsen af testen. Klik på vinduesfanen Bemærkninger for at tilføje eller ændre bemærkninger. Se side ► 22 for oplysninger om redigeringsværktøjerne.

Bemærk • Tekst, som tidligere er tilføjet i vinduet Test vises i vinduet Bemærkninger.

Analysedetaljer - Genanalyse

Starttid for analyse - alle spor
For at udelukke data i et spor fra analysen:
1. Flyt den sorte markør til den nye starttid i vinduet Sporing af øjenstilling.
2. I vinduet Analysedetaljer klikkes på fanebladetGenanalyse.
3. For at analysere igen skal du klikke på
•

Analyser fra cursor - analyserer alle spor med begyndelsestidspunktet sat til det næste fulde sekund efter
cursorens position

•

Genanalyser fuld sporing - analyserer alle spor fra begyndelsen

Bemærk • Starttiden vises i vinduet Info (Oplysninger) .

SPV-graf
Bemærk • Uden licensens er det ikke muligt at fastslå, om der er Torsion nystagmus til stede under test. Ved køb indeholder licensen en sporing af øjenstilling samt en SPV-graf.

Angiv, hvilken sporing der skal ændres ved at vælge HR, VR eller TR.
•
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Punkt (°/s)
–

Slet - udelukker det valgte punkt fra analysen og i rapporten

–

Gendan - gendanner alle punkter, der blev slettet manuelt
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•

Peak (°/s)
–

Vælg - indstiller et nyt peak i henhold til cursorens position

–

Gendan - gendanner peaket på den placering, der fastsættes af algoritmen

Se side ► 247 for information om, hvordan Peak (°/s) fastsættes.

10.11.2

Afspilning af dataindsamling
Sporinger af øjenstilling og øjenvideoen kan afspilles synkront med feedback af hovedposition eller rumvideoen, der blev
optaget under test.
Knapper og valgmuligheder for videoafspilning

Afspil

Starter den synkroniserede afspilning.

Pause

Sætter den synkroniserede afspilning på pause.

Stop

Stopper den synkroniserede afspilning.

Afspil fra markør

Vælg denne for at starte afspilningen ved markørens placering. Hvis denne
ikke er valgt, startes afspilningen ved starten af sporet.

Hastighed

Bemærk • Før indstillingen af afspilningshastigheden skal du kontrollere den optagne rammehastighed (fps), der er angivet under øjenvideoen.

•

Normal - øjenvideoer optaget med 30 rammer i sekundet kan kun afspilles ved normal hastighed.

•

Langsom - øjenvideoer optaget med 60 rammer i sekundet kan afspilles
ved normal eller langsom hastighed.

•

Langsommere - øjenvideoer optaget med >60 rammer i sekundet kan
afspilles ved normal, langsom eller langsommere hastighed.
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11

Kalorisk

11.1

Testmiljø
Omgivelserne skal altid tillade, at patienten kan anbringes mindst en meter fra væggen (eller andre faste flader, som kan
bruges som projektionsoverflade). Denne position anvendes til kalibrering og Spontan. Til Spontan kan patienten også
anbringes i den kaloriske position. Til kaloriske test skal patienten være anbragt komfortabelt på et undersøgelsesbord liggende på ryggen med hovedet drejet i en vinkel på 30°. På denne måde får den laterale kanal den rette position til kalorisk stimulering. Patienten skal være i en synsblokeret tilstand.

Til kalibreringsformål:

Bemærk • Patienten skal sidde i en stationær stol, der ikke drejer.

1. Vælg en væg, som tillader, at patienten kan anbringes mindst en meter foran fikseringsprikken.
2. Sæt en af fikseringsprikkerne, som leveres med systemet, på væggen med en placering, som tillader, at patienten kan
anbringes direkte foran fikseringsprikken.

Kalorisk indsamlinger ved hjælp af AirCal-stimuleringsapparatet:
Ved anvendelse af AirCal-stimuleringsapparatet indstilles standardtemperaturen til at matche med temperaturen for den
første test i din Kalorisk protokol.

11.2

Videooptagelse af øjenbevægelser under test
Bemærk • Optag skal afkrydses, for at de indsamlede data skal kunne afspilles.

Vinduet Video viser billedet af øjet.

Optag (A)´er markeret som standard. Videooptagelsen af øjet og dataindsamlingen starter på samme tid.
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11.3

Pupildetektion
Yderligere instruktioner om korrekt placering af synsblokeringsløsningen findes på side ► 36.
1. Vælg test: Kalorisk.
2. Vælg testtype. Eksempelvis findes der tre testtyper for Kalorisk-testen: Spontan, Mono-/eller bi-termisk og Isvand.

Bemærk • Syn blokeret skal ikke være markeret ved udførelse af kalibrering.

3. Klik på afkrydsningsfeltet Syn blokeret.

Bemærk • Uden licensens er det ikke muligt at fastslå, om der er Torsion nystagmus til stede under test. Ved køb indeholder licensen en sporing af øjenstilling samt en SPV-graf.

4. For at indsamle Torsion-data markeres afkrydsningsfeltet Torsion. (For at have Torsion valgt som standard under
Testvalgmuligheder vælges valgmuligheden for denne testtype i det relevante vindue for denne testgruppe.) Der henvises til side ► 256 for at forstå forøgelsen af videofilstørrelsen, når Torsion er valgt.
5. Hvis AirCal-stimuleringsapparatet anvendes, skal stimuleringsapparatet tændes, før der fortsættes. Luftgennemstrømningen slukkes, når stimuleringsapparatet når den maksimale varighed (standard er 60 sekunder). Før
start af næste testrunde skal luftgennemstrømningen tændes igen.
6. Vælg testmanøvre. Eksempelvis findes der fire manøvrer til Mono-/eller bi-termisk-testen: Højre kold, Venstre kold,
Højre varm og Venstre varm (A).

Bemærk • Kun for AirCal-stimuleringsapparatet gælder det, at valg af
- Venstre kold eller Højre kold indstiller temperaturen på AirCal til kold.
- Venstre varm eller Højre varm indstiller temperaturen på AirCal til varm.

7. Vælg den type af kalorisk stimulering, der udføres: Luft eller Vand.
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8. Anbring ROI (interesseområdet) omkring pupillen:
–

Klik på det grønne felt, og træk for at centrere det på pupillen, eller

–

klik på pupillen for at centrere pupillen inden i det grønne felt.

Bemærk • For testene Hovedimpuls og VOR er feltet ROI 100 x 100 pixels med en maksimal dataregistreringsrate på 250 fps. For alle andre tests undtagen Torsion er feltet ROI 160 x 120 pixels med en maksimal dataregistreringsrate på 173 fps. For Torsion er feltet ROI 320 x 240 med en maksimal
dataregistreringsrate på 60 fps.

Bemærk • Når der vælges enten Syn blokeret eller Torsion, ændres den indsamlede rammehastighed til 60 fps (rammer i sekundet). Denne hastighed øger kameraets lukketid (øger lyseksponeringen), hvilket giver billeder af bedre kvalitet.
Når Syn blokeret er valgt, sættes et flueben i kolonnen syn blokeret i testlisten.

9. Ved indsamling af Torsion data
A. Bed patienten om at se lige frem og holde øjnene helt åbne.
B. Klik på Optag. Torsion-referencerammen vises i nederste højre hjørne af vinduet Testopsætning.
Referencerammen sammenlignes med de indsamlede data for at fastslå, hvor der er torsionsbevægelse tilstede. Referencerammen kan anvendes til alle efterfølgende SPV-tests. Hvis kvaliteten er dårlig, instrueres patienten igen, og der
klikkes på Optag igen.
God kvalitet

Dårlig kvalitet

10. Hvis kalibrering allerede er udført, anbringes patienten i rygleje med hovedet drejet i en vinkel på 30°. Se side ►
138.
11. I vinduet Video vælges den viste billedtype: Billede i gråtone(A) eller Pupilplacering (B).

Bemærk • Valget mellem Billede i gråtone eller Pupilplacering anvendes kun til indstilling af detektering af pupillen.
Videoer af øjet optages altid i gråtone.
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12. Hvis pupillen ikke automatisk blev detekteret, skal du vælge Autotærskelværdi. Systemet centrerer krydset i pupillen.
13. Bed patienten om at stirre på fikseringsprikken. Vurder pupilsporingen ved at observere krydset. Hvis krydset ikke følger pupillen (hopper rundt og ikke er centreret i pupillen), skal knappen med + eller - for tærskelværdien justeres.
Pupildetektion sikrer, at systemet følger pupillen korrekt under kalibreringen og under dataindsamlingen.

Bemærk • Foretag yderligere justeringer for at fjerne de hvide områder uden for det hvide cirkulære billede af pupillen.

14. Vælg OK for at acceptere ROI-position.
15. Hvis der ikke tidligere er udført kalibrering, fortsættes på side ► 141.

11.4

Kalibrering
Forsigtig •

Under denne procedure tændes begge lasere. Se ikke direkte på laserne. Anden brug af knapper og

justeringer eller anden udførelse af procedurer end angivet i vejledningen kan medføre farlig strålingseksponering.

1. Klik på Lasere tændt for at tænde begge lasere.
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2. Bed patienten om at anbringe den venstre og højre prik med lige stor afstand på hver side af fikseringsprikken.

3. Bed patienten om at se på den venstre prik og derefter på den højre. I vinduet Video kontrolleres det, at krydset fortsat følger pupillen.

Bemærk • Brug vinduet Sporing i realtid (X-akse i sekunder) til at overvåge hoved- og øjendata. Ved at observere
den orange hovedsporing og den grønne øjensporing er det muligt at registrere, om patienten bevæger hovedet eller
øjnene (i stedet for at stirre på fikseringsprikken), blinker meget eller ikke følger de givne anvisninger (ikke samarbejder).

4. Hvis krydset ikke følger pupillen (hopper rundt og ikke er centreret i pupillen), skal knappen med + eller - for tærskelværdien justeres.
Under kalibreringsproceduren bliver patienten bedt om at flytte blikket mellem de to prikker, som er synlige, når
laserne er tændte. I takt med at patientens blik skifter, følger systemet pupillens bevægelse.

Bemærk • Hvis det ikke er muligt at kalibrere en patient (f.eks. hvis synet er så dårligt, at patienten ikke kan se fikseringsprikken eller prikkerne fra laserstrålerne), skal du klikke på Standard for at bruge standardværdien for kalibrering (∆ = 21). Sørg for, at patienten ser lige ud mod fikseringsprikken, før du klikker på Standard.

Øjenbevægelsen mellem de to prikker fra laserstrålerne måles og kalibreres i forhold til de kendte værdier for prikkerne fra laserstrålerne, der projekteres fra brillerne. Kalibreringsværdierne er relateret til pixelplaceringen, som er
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ækvivalent med 7,5 grader til venstre og højre for midten. Forskellen mellem venstre og højre er ækvivalent med
antallet af pixels for en 15 graders bevægelse af øjet. Disse værdier bruges til at analysere øjenbevægelsen under
Head-impulstesten.
5. Klik på Kør.

6. Bed patienten om at vende sig mod fikseringsprikken og holde hovedet stille.
7. Bed patienten om at følge prikken fra laserstrålen.

Bemærk • Kalibreringsværdierne gemmes automatisk. Den lagrede kalibreringsværdi kan anvendes til alle test. Der er
intet behov for rekalibrering mellem disse test, medmindre brillerne er blevet flyttet. Hvis du går ud af patientens journal og åbner igen, skal der udføres kalibrering igen.

Kalibreringskontrol
1. Bed patienten om at stirre på fikseringsprikken og flytte hovedet fra side til side i en lille vinkel (ca. 10 grader).
2. Kontrollér, at øjen- og hovedhastigheden stemmer overens.

God kalibrering - Øjen- og hovedhastighed stemmer overens
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(Eksempler på dårlig kalibrering viser en kalibrering udført i Hovedimpuls)

Dårlig kalibrering - Øjenhastigheden er for lav

Dårlig kalibrering - Øjenhastigheden er for høj

3. Hvis øjen- og hovedhastigheden ikke stemmer overens, skal du rekalibrere eller gennemse patientens historik.
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Bemærk • Hvis patienten er nødt til at danne langsomme saccader under hovedrotationer med lav frekvens,
kan dette enten indikere vestibulært tab eller cerebellær dysfunktion eller begge dele. Hvis testresultaterne
omfatter langsomme saccader under hovedrotationer med lav frekvens, anbefales det, at Head-impulstesten
fortolkes med forsigtighed. Data, der IKKE ligger inden for normale grænseværdier, kan være forbundet med en
perifer og/eller central lidelse. Brug VOR tests til at vurdere en patient med langsomme saccader under kalibreringskontrol.

4. Når kalibreringen er kontrolleret, og du er tilfreds med resultatet, skal du klikke på Accepter.
Vinduet Indsamling åbnes, og softwaren er klar til at starte indsamlingen af Head-impulsdata.

Forsigtig • Når kalibreringen er udført, anbefales det ikke, at brillerne placeres på patientens hoved igen.
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11.5

Optimering af indsamling
Applikationen indeholder følgende funktioner for at sikre korrekt dataindsamling:
•

Ekstern monitor
Du har mulighed for at få vist et større billede af øjet på en ekstern monitor. Hvis der er tilsluttet en ekstern monitor
til computeren, placeres monitoren, så du let kan se videoen af øjet.
Klik på

for at få vist videoen af øjet på computerskærmen samt på den eksterne monitor. Den eksterne moni-

tor viser værdien for SPV i realtid samt Forløbet tid. Under afspilning viser den eksterne monitor øjenvideoen. Feedback af hovedposition eller Synkroniseret rumvideo vises også, hvis dette er indstillet i Testvalgmuligheder
testvalgmuligheder.

Bemærk • Den eksterne monitor understøttes ikke til head-impulstest.

Spontan
Der skal tages hensyn til tilstedeværelsen af spontan nystagmus, hvis den kaloriske analyse skal være nøjagtig. Der kan tages
hensyn til spontan nystagmus ved at udføre en spontan test eller ved at anvende de første fem sekunder af den kaloriske
respons. Dette bestemmes af testvalgmulighederne. Hvis der udføres en spontan test, skal disse data indsamles før udførelsen af den kaloriske test. Spontan nystagmus kan indsamles under testen Blik eller Kalorisk.
Denne testtype vurderer patientens øjenbevægelse, når øjnene er i den primære position og kigger lige frem uden nogen
form for visuel stimulus. Øjnene skal i henhold til ANSI-standarden optages i mindst 20 sekunder.
Patienten kan sidde eller være på ryggen i den kaloriske position med hovedet drejet i en vinkel på 30°.
Den spontane test skal, hvis den anvendes med kalorisk, udføres med syn blokeret.

11.6

Kalorisk
I disse test indsamler brillerne vandrette og lodrette øjenpositionsdata, mens den venstre eller højre ørekanal stimuleres
uafhængigt heraf ved hjælp af enten luft eller vand. Højhastighedskameraet opfanger billedet af øjet. OTOsuite Vestibularsoftwaren behandler øjenpositionsdataene.
Den Kalorisk test giver mulighed for at vurdere den laterale halvcirkelformede kanal. Ved at skylle ørekanalen med en
varm eller kold stimulus ændres temperaturen af den laterale halvcirkelformede kanal i forhold til kropstemperaturen, hvilket ændrer densiteten af væsken i den laterale halvcirkelformede kanal. Denne densitetsændring skaber en excitatorisk
(varm) eller inhibitorisk (kold) respons. Formålet med testen er at sammenligne responsen fra venstre og højre øre og fastsætte, hvorvidt responsen er ens eller ej. Denne test kan kun fortolkes nøjagtigt, hvis begge ører er ens. Hvis det ene øre
er blevet opereret eller har haft dysfunktion af mellemøret, skal dette tages med i betragtning ved fortolkningen af resultaterne. Denne test kan udføres mono-termisk: venstre øre og højre øre varmt eller venstre øre og højre øre koldt, bi-termisk: venstre øre varmt, højre øre varmt, venstre øre koldt og højre øre koldt. Kalorisk test med isvand udføres ved at
smelte en isterning og anvende en kanyle til at stimulere øret. Dette udføres typisk kun, hvis der ikke er respons på bi-termisk stimulering. Patienten er positioneret i rygleje med hoved i en vinkel på 30º og med synsblokering. Peak (°/s) fastsættes for hver udført test (for eksempel Venstre kold ). Peak (°/s) fra hver test (Samlet højre respons ogSamlet venstre
respons), Ensidet svaghed, Forstærkningsasymmetri og Retningsdominans beregnes. Ensidet svaghed (%) måler, hvorvidt respons fra et øre er svagere end responser fra det andet øre. Forstærkningsasymmetri (%) måler, om disse responser slår mere i én retning end den anden, og dette ikke kan forklares med spontan nystagmus. Retningsdominans (%)
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måler, om responserne slår mere i én retning end en anden, hvilket typisk forårsages af allerede eksisterende spontan nystagmus.
Den Kalorisk test skal udføres med synsblokering.

11.7

Indsamler Kalorisk data
Se side ► 180 for at få oplysninger om tilgængelige indstillinger i Testvalgmuligheder ved dataindsamling.

Bemærk • Den midlertidige patient gør det muligt at starte testen uden at indtaste patientdata. Se side ► 24 for at
oprette en ny patient eller åbne en eksisterende patient.

I forbindelse med dataindsamling kan du overvåge patienten ved hjælp af visningen Feedback af hovedposition eller
visningen Synkroniseret rumvideo. Du kan også vælge ikke at bruge nogen af disse. (Standardvisningen indstilles under
Testvalgmuligheder.)
1. Dette trin gælder kun ved overvågning af hovedbevægelse under indsamling:
•

Hvis der anvendes Synkroniseret rumvideo, kan det være nødvendigt at justere kameraets position for at sikre, at
hele patientens hoved ses i videoen under dataindsamling. Hvis der optages lyd, er det vigtigt at anbringe kameraet på en måde, der minimerer niveauet af baggrundsstøj.

•

Hvis der anvendes Feedback af hovedposition, skal patientens hoved placeres korrekt, før dataindsamling startes.
Sørg for, at patientens hoved ikke bevæger sig, og at det er helt centreret. Indstil det midterste referencepunkt:
A. Vejled patienten. (Bed dem eksempelvis om at holde øjnene åbne.)
B. Klik på Laser tændt (A).
C. Bed patienten om at stirre på laserprikken, der ses på væggen. Når det er sikret, at patientens hoved er centreret, skal du klikke på Center eller holde venstre knap nede på præsentationsfjernbetjeningen i mindst to
sekunder. (Skærmen opdateres, når knappen slippes.)

2. Vejled patienten. (Bed dem eksempelvis om at holde øjnene åbne og kigge lige frem under testen. De vil blive bedt
om at svare på simple spørgsmål (for eksempel, nævn et pigenavn, der begynder med A). Stimuleringen får patienten
til at føle det som om, at vedkommende drejer rundt eller er svimmel. Dette er helt normalt.)
3. Klik på Start for at starte indsamlingen af data, eller klik på venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen. For at fortsætte dataindsamlingen længere end den maksimale varighed, der er indstillet under testvalgmuligheder skal du
klikke på Udvid eller holde den venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen nede. En tone bekræfter, at testen er
blevet forlænget. Klik på Stop for at standse indsamlingen af data, eller klik på højre knap på præsentationsfjernbetjeningen.
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Sporing af øjenstilling
Afhængigt af indstillingerne i Testvalgmuligheder vises de vandrette (HR) og lodrette (VR) sporing af øjenstilling i vinduet
Sporing af øjenstilling. For at indsætte en hændelsesmarkør ( ) på sporingen under indsamling anvendes en af følgende
metoder:
•

Klik på venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen.

•

Klik på Hændelse.

Hændelsesmarkører indsættes under sporingen.

SPV værdi
SPV (Hastighed i langsom fase) i realtid er en estimeret værdi beregnet i henhold til graden af variation omkring SPV-estimatet. Værdien vises enten med grønt eller orange i øverste højre del af vinduet.
•

Grøn: Når variationen er lav, er der en stor sandsynlighed for, at værdien er pålidelig.

•

Orange: Hvis der er en høj grad af variation, er der mindre sandsynlighed for, at værdien er pålidelig.

Bemærk • SPV værdier, der vises med orange, skal opfattes som værende mindre pålidelige, men ikke unøjagtige.

Bemærk • Du kan finde flere oplysninger i undervisningsvideoen til Kalorisk eller på www.icsimpulse.com.

Følgende vises i vinduet Indsamling:
A. Testtype – navn på den test, der er indsamlet data til
B. Forløbet tid – varighed af test
(Ligeledes vises testdato og -tidspunkt).
C. Rammehastighed – frekvensen af dataindhentning i rammer pr. sekund (fps)
D. Kalibrering ∆ – afstanden i pixel mellem højre og venstre position målt under kalibrering
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Systemet standser automatisk, når den maksimale testvarighed er nået. (Den maksimale testvarighed indstilles under
Testvalgmuligheder.)
•

For at fortsætte dataindsamlingen længere end den maksimale varighed, der er indstillet under testvalgmuligheder
skal du klikke på Udvid eller holde den venstre knap på præsentationsfjernbetjeningen nede. En tone bekræfter, at
testen er blevet forlænget. Klik på Stop for at standse indsamlingen af data, eller klik på højre knap på præsentationsfjernbetjeningen.

•

Klik på Stop for at standse testen før tid, eller tryk på højre knap på præsentationsfjernbetjeningen. Data gemmes.

•

Klik på Fortryd for at standse testen før tid uden at gemme data.

Dataene analyseres. Afhængigt af indstillingerne under Testvalgmuligheder vises resultaterne i vinduet Bælgformet og
Butterfly eller i vinduet Analyse.
Nedtællingstimeren vises på computerskærmen samt på den eksterne monitor.
•

Hvis det ønskes, er det muligt at flytte timeren til en ny placering ved at klikke og
trække.

•

Mens de vises, er der fuld adgang til alle softwarefunktioner.

•

Når timeren når 00:00, udsendes en tone.

•

Du kan til enhver tid lukke timeren ved at klikke på
eksterne monitor.

. Dette lukker også timeren på den

Timerindstillinger, herunder afbrydelse af timeren, findes under Testvalgmuligheder for Kalorisk (side► 194). For information om afbrydelse af Lydfeedback henvises til indstillingerne under Testvalgmuligheder for Generelt (side ► 181).

11.8

Kalorisk dataanalyse
For at få vist en specifik test skal du klikke på vinduesfanen Test og derefter klikke på den ønskede test for at fremhæve
den. Yderligere information om valg af en test findes på side ► 19.

11.8.1

Analyse vindue
Analysen af testresultaterne kan vises i den normale visningstilstand eller i udvidet tilstand: Se side ► 17.
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Sporing af øjenstilling
Afhængigt af indstillingerne i Testvalgmuligheder vises de vandrette (HR) og lodrette (VR) sporing af øjenstilling i vinduet
Sporing af øjenstilling.
For at ændre hvad sporingerne viser, kan du markere eller fjerne markeringen i de relevante afkrydsningsfelter i sporingsoversigten. Den nye indstilling bevares, mens testen genanalyseres. Hvis patientfilen lukkes, eller der er valgt en anden
test fra testlisten for den pågældende patient, ændres visningen i henhold til valgene i Testvalgmuligheder.

Bemærk • Enhver ændring af en indstilling i Testvalgmuligheder, mens patienten er åben, vil finde anvendelse på
den pågældende nye patient.

Sporingerne er centreret omkring kulminationsfasen. (Kulminationsfasen angives af cursoren.) Rapporten udskriver den del
af sporet, der kan ses i vinduet Sporinger centreret omkring cursoren.

Hastighed i langsom fase grafen
Formålet med denne graf er at lave en registrering af styrken af nystagmussen. Denne graf viser de individuelle nystagmusrytmer identificeret af SPV-algoritmen for det vandrette højre (HR ) og lodrette højre (VR ) spor.
SPV Peak (°/s) angives i grafen med en firkant.
For at vælge et bestemt punkt skal du klikke på den eller bruge højre/venstre-piletasterne til at flytte mellem punkterne
(mellem rytmerne). Vinduet SPV (B).

Bemærk • Vælg TR for at få vist sporing af øjenstilling samt SPV-grafen for Torsion.

Se side ► 247 for information om, hvordan Peak (°/s) fastsættes.
Hvis algoritmen ikke valgte et peak, skal du angive et peak for det pågældende spor manuelt. For at vælge, hvornår analysen skal begynde, henvises til beskrivelsen i vinduet Genanalyse ► 152.
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Analysedetaljer - Info (Oplysninger)

Testparametrene er anført:
•

Testtype – navn på den test, der er indsamlet data til

•

Operatør – den person, der var logget ind i OTOSuite Vestibular software, da data blev indsamlet

•

Kalibrering ∆ – afstanden i pixel mellem højre og venstre position målt under kalibrering

•

Testtid – dato og tidspunkt for start af dataindsamling

•

Forløbet tid – varighed af test

•

Starttid for analyse – tidspunktet, hvor analysen begyndte

SPV værdier
•

Punkt (°/s) – hastigheden i den langsomme fase for det valgte punkt (den valgte rytme)

•

Peak (°/s) – her angives peak-hastigheden for den langsomme fase
Se side ► 247 for information om, hvordan Peak (°/s) fastsættes.

Analysedetaljer - Bemærkninger
Bemærkninger vedrørende testen kan indtastes før, under og efter udførelsen af testen. Klik på vinduesfanen Bemærkninger for at tilføje eller ændre bemærkninger. Se side ► 22 for oplysninger om redigeringsværktøjerne.

Bemærk • Tekst, som tidligere er tilføjet i vinduet Test vises i vinduet Bemærkninger.
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Analysedetaljer - Genanalyse

Starttid for analyse - alle spor
For at udelukke data i et spor fra analysen:
1. Flyt den sorte markør til den nye starttid i vinduet Sporing af øjenstilling.
2. I vinduet Analysedetaljer klikkes på fanebladetGenanalyse.
3. For at analysere igen skal du klikke på
•

Analyser fra cursor - analyserer alle spor med begyndelsestidspunktet sat til det næste fulde sekund efter
cursorens position

•

Genanalyser fuld sporing - analyserer alle spor fra begyndelsen

Bemærk • Starttiden vises i vinduet Info (Oplysninger) .

SPV-graf
Bemærk • Uden licensens er det ikke muligt at fastslå, om der er Torsion nystagmus til stede under test. Ved køb indeholder licensen en sporing af øjenstilling samt en SPV-graf.

Angiv, hvilken sporing der skal ændres ved at vælge HR, VR eller TR.
•

•

Punkt (°/s)
–

Slet - udelukker det valgte punkt fra analysen og i rapporten

–

Gendan - gendanner alle punkter, der blev slettet manuelt

Peak (°/s)
–

Vælg - indstiller et nyt peak i henhold til cursorens position

–

Gendan - gendanner peaket på den placering, der fastsættes af algoritmen

Se side ► 247 for information om, hvordan Peak (°/s) fastsættes.
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11.8.2

Afspilning af dataindsamling
Sporinger af øjenstilling og øjenvideoen kan afspilles synkront med feedback af hovedposition eller rumvideoen, der blev
optaget under test.
Knapper og valgmuligheder for videoafspilning

Afspil

Starter den synkroniserede afspilning.

Pause

Sætter den synkroniserede afspilning på pause.

Stop

Stopper den synkroniserede afspilning.

Afspil fra markør

Vælg denne for at starte afspilningen ved markørens placering. Hvis denne
ikke er valgt, startes afspilningen ved starten af sporet.

Hastighed

Bemærk • Før indstillingen af afspilningshastigheden skal du kontrollere den optagne rammehastighed (fps), der er angivet under øjenvideoen.

•

Normal - øjenvideoer optaget med 30 rammer i sekundet kan kun afspilles ved normal hastighed.

•

Langsom - øjenvideoer optaget med 60 rammer i sekundet kan afspilles
ved normal eller langsom hastighed.

•

Langsommere - øjenvideoer optaget med >60 rammer i sekundet kan
afspilles ved normal, langsom eller langsommere hastighed.
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11.9

Vinduet Bælgformet og Butterfly
Dette vindue indeholder yderligere visninger af de kaloriske data.

A.
B.
C.
D.

Vandret (HR-vindue.
Data vist visuelt i to separate bælgformede visninger og et butterfly-diagram.
Analyse data i vinduet Bælgformet analyse.
Testliste vindue

Fra vinduet Testliste vælges de fire kaloriske tests, der skal inkluderes i visningerne Bælgformet og Butterfly. I kolonnen
vælges en af hver testtype. Til en Bi-termisk test vælges fire tests (Venstre kold, Højre kold, Venstre varm, Højre
varm), og til Mono-termisk vælges to tests (Venstre kold og Højre kold eller Venstre varm og Højre varm).
Stimuleringsapparatets varighed (

), temperatur (

) og gennemstrømningshastighed (

) er angivet.

Klik på Analysér igen for at opdatere testresultaterne.
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Bemærk • En genanalyse kan være påkrævet, hvis der foretages ændringer af visse testvalgmuligheder. Eksempelvis
kan en ændring af Testvalgmuligheder indstillingen, Hensyn til spontan nystagmus i kaloriske resultater, ændre
resultatet af Bælgformet analyse. For at analysere igen skal du klikke på Analysér igen.

11.9.1

Bælgformet visning og analyse
Bælgformet visning
Den kaloriske bælgformede visning viser Spontan sporing af øjenstilling fra alle fire kaloriske tests, der repræsenterer
hvert øre og begge temperaturer (kold og varm).

Bemærk • De bælgformede diagrammer kan vises med rød, der repræsenterer det højre øre, eller rød, der repræsenterer den varme stimulus. (Standardvisningen indstilles under Testvalgmuligheder.)

Peak (°/s) for de vandrette spor gemmes og anvendes til beregninger for kalorisk ensidig svaghed, forstærkningsassymetri
og retningsdominans.

Bemærk • Formlerne til beregning af disse værdier tager hensyn til spontan nystagmus for ensidig svaghed og forstærkningsasymmetri. Hvis Hensyn til spontan nystagmus i kaloriske resultater er valgt, angiver positive eller negative værdier retningen for SPV.

Formel

Mono-termisk Test

Værdi vises, hvis

Ensidet svaghed

To kaloriske tests med
samme temperatur for
de to ører (venstre og
højre) indsamles, og
Peak (°/s) for begge
vandrette spor er beregnet.

Øre:

Øre og temperatur:

R=Højre

RC=højre koldt, LC=venstre koldt
RW=højre varmt, LW=venstre varmt

L= Venstre
SN=Spontan nystagmus

For at beregningerne skal
være rigtige, Hensyn til

spontan nystagmus i
kaloriske resultater.
Retningsdominans
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Formel

Bi-termisk Test

Værdi vises, hvis

Ensidet svaghed

Bi-termisk for

Øre:

Øre og temperatur:

R= Højre

RC =højre koldt, LC = venstre koldt
RW = højre varmt, LW =venstre varmt

L= Venstre

vandrette spor er
beregnet.

Forstærkningsasymmetri

Bi-termisk test indsamlet.

Retningsdominans

Bi-termisk .

Bælgformet analyse

Testdataene er anført:
•

Samlet højre – samlet respons for alle temperaturer udført på det højre øre

•

Samlet venstre – samlet respons for alle temperaturer udført på det venstre øre

•

Spontan nystagmus – Spontan nystagmus - gennemsnittet af den spontane nystagmus, der er medtaget ved beregning
af Ensidet svaghed og Forstærkningsasymmetri.

•

Ensidet svaghed – procentandel af responser, der er svagere i det øre, hvor der er identificeret en svaghed sammenlignet med det andet øre

•

Forstærkningsasymmetri – procentandel af responser, der slår mere i den angivne retning sammenlignet med det
andet øre (gælder kun, hvis forskellen ikke kan forklares med spontan nystagmus)

•

Retningsdominans – procentandel af responser, der slår mere i en retning sammenlignet med den anden retning

I tabellen SPV Peak vises peakhastigheden og tidspunktet for peaket for hver af de kaloriske test.
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11.9.2

Butterfly-diagram
Under testvalgmuligheder kan du vælge at vise, hvilken type af Butterfly-diagram, der skal vises: Grafen Freyss SPV eller
grafen Samlet amplitude. Begge grafer er en nomograf af kaloriske resultater.

Freyss SPV

Grafen har to gennemskærende linjer, hvor den ene repræsenterer kolde stimuleringer, og den anden repræsenterer
varme stimuleringer. Grafens lodrette akse repræsenterer hastigheden i den langsomme fase. Den vandrette akse er procenten af den kaloriske svaghed. Feltet i midten af grafen repræsenterer normale værdier. Som standard er disse værdier ±
25 % for kalorisk svaghed, ± 6 °/s for antydet asymmetri.
Linjerne i grafen er forbindelser mellem værdierne for de maksimale responser fra kaloriske stimuleringer af det højre øre
indtegnet på den venstre kant og det venstre øres responser indtegnet på den højre kant af grafen. En normal respons
repræsenterer et skæringspunkt inden for det "normale" felt. Kaloriske svagheder på mere end 25 % har skæringspunkt til
venstre eller højre for det normale felt, hvilket antyder en kalorisk svaghed i henholdsvis højre eller venstre øre. Et unormalt gennemsnit for antydet asymmetri (anormaliseret forstærkningsasymmetri eller spontan nystagmus) viser skæringspunkter over eller under det normale felt. Skæringspunktet for asymmetri på højre øre ligger over feltet.
Skæringspunktet for asymmetri på venstre øre ligger under feltet.
Værdierne i denne graf og de tilsvarende værdier i tabellen SPV Peak (°/s) er absolutte værdier og korrigeres ikke for
Spontan nystagmus.

Samlet amplitude

Grafen viser amplitudekurver for alle fire Kalorisk stimuleringer med fire linjer. Det øverste af grafen viser stimuleringerne, der viste nystagmus med højreslag. Det nederste af grafen viser stimuleringerne, der viste nystagmus med
venstreslag. Amplituder for det højre øres peak findes i venstre side af grafen, og venstre øres amplituder for det venstre
øres peak findes i højre side af grafen. Grafens lodrette akse repræsenterer amplituden i °/s. Den vandrette akse er tiden i
sekunder.
Når Ipsilateral og kontralateral (Graf for samlet amplitude) er valgt under testvalgmuligheder, viser denne graf amplitudekurver for alle fire Kalorisk stimuleringer med fire linjer. Det øverste af grafen viser de varme stimuleringer og
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repræsenterer nystagmus, der slår mod testøret. Det nederste af grafen viser de varme stimuleringer og repræsenterer nystagmus, der slår mod ikke-testøret. Amplituder for det højre øres peak findes i venstre side af grafen, og venstre øres amplituder for det venstre øres peak findes i højre side af grafen. Grafens lodrette akse repræsenterer amplituden i °/s. Den
vandrette akse er tiden i sekunder.
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12

Videoer (Videooptagelse/-afspilning)
Optag
Når der optages øjenvideoer, findes følgende valgmuligheder for billedstørrelse Fuldt billede, Øjenbillede eller Pupilbillede.

Fuldt billede

Øjenbillede
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Pupilbillede

Bemærk • Klik på vinduesfanen Bemærkninger for at indtaste bemærkninger. Klik på vinduesfanen Bemærkninger
for at tilføje eller ændre bemærkninger. Se side ► 22 for oplysninger om redigeringsværktøjerne.

Knapper og valgmuligheder i forbindelse med videooptagelse

Start

Start videooptagelse

Stop

Stop videooptagelse

Bemærk • Der er ingen grænse for videooptagelsens længde. Jo længere optagelsen er, desto mere vil filen fylde på harddiskdrevet.
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Knapper og valgmuligheder i forbindelse med videooptagelse

Testopsætning

Fuldt billede - vælg for at optage hele billedet
Øjenbillede - vælg for kun at optage området inde i ROI-feltet
Pupilbillede - vælg for kun at optage området inde i ROI-feltet
Syn blokeret - vælg for at angive, at optagelsen blev udført med synet blokeret

Bemærk • Ved at vælge 120 fps OG Syn blokeret ændres rammehastigheden til 60 fps. Denne hastighed øger kameraets lukketid
(øger lyseksponeringen), hvilket giver billeder af bedre kvalitet. Når Syn
blokeret er valgt, sættes et flueben i kolonnen syn blokeret i testlisten.

Optagelseshastighed på øjevideo

•

•

•

•

Valgmuligheder for optagelse Fuldt billede:
–

30 fps

–

60 fps

Valgmuligheder for optagelse Øjenbillede:
–

30 fps

–

60 fps

–

120 fps

Valgmuligheder for optagelse Pupilbillede:
–

30 fps

–

60 fps

–

120 fps

Komprimer øjenvideo - vælg for at reducere videofilstørrelsen
Bemærk • Hvis videoen optages med 60 eller 120 rammer i sekundet,
kan den afspilles i slow motion eller med normal hastighed. Ved normal hastighed springes nogle af rammerne over. Øjenvideoen kan ligeledes komprimeres.

Rumvideooptagelse er synkroniseret

Slå optagelse af synkroniseret rumvideo til og fra. Rumvideo er altid komprimeret.

Rumoptagelseshastighed

Valgmuligheder for optagelse
•

15 fps

•

30 fps

Jo højere rammehastighed, jo større filer.

Tilstand (kun synkroniseret rumvideo)
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Vælg at optage videoen i farver eller i gråtoner. Farvevideoer øger filstørrelsen.
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Knapper og valgmuligheder i forbindelse med videooptagelse

Ekstern monitor

Klik på

for at få vist videoen af øjet på computerskærmen samt på

den eksterne monitor. Under optagelsen vises den forløbne tid på monitoren.

Du kan optage kun øjenvideo eller øjenvideo med rumvideo. Hvis du vælger at kombinere øjenvideo og rumvideo, henvises til side ► 256 for viden om øgning af filstørrelsen for en optagelse på 2 minutter.
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Afspilning
Listen over videoer, der er blevet indsamlet for den valgte patient, vises sammen med følgende information om hver
videofil:
•

Dato og klokkeslæt - Dato og tidspunkt for videooptagelsen

•

- Angiver, at Syn blokeret blev valgt til optagelsen.

•

fps - Den billedhastighed, der er anvendt ved videooptagelsen (billeder i sekundet)

•

- Hvis en fil skal mærkes med et bestemt formål (for eksempel for at angive unormale resultater), skal du klikke i
boksen under den kolonneoverskrift, der er markeret med denne unikke identifikator.

•

Filstørrelse (MB) - Filstørrelse på øjenvideoen. Hvis der blev anvendt synkroniseret rumvideo under optagelsen, er filstørrelsen en kombination af øjen- og rumvideoen.

Information om optagelse er angivet sammen med videoen:
•

Dato og tidspunkt for videooptagelsen

•

Den aktuelle ramme og det samlede antal rammer

•

Hastighed anvendt til optagelse af videoen

•

Tidspunktet for optagelsen af den aktuelle ramme

Mens videoen afspilles,
•

kan du ved klikke på pilene i begge sider af bjælken (A) flytte videoen frem eller tilbage med 10 billeder ad gangen.

•

kan du ved klikke på bjælken foran eller bagved skyderen (B) flytte videoen frem eller tilbage med 5 billeder ad
gangen.

•

kan du ved klikke i skyderen (B) flytte videoen til et specifikt billede.

Bemærk • For at bevare disklagringsplads er det vigtigt at slette alle videoer, der ikke er vigtige.
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Bemærk • Klik på vinduesfanen Bemærkninger for at tilføje eller ændre bemærkninger. Se side ► 22 for oplysninger
om redigeringsværktøjerne.

Afspilning knapper og valgmuligheder
Afspil

Afspiller videoen

Pause

Stopper videoen midlertidigt

Stop

Stopper videoen

Slet video

Sletter videoen eller videoerne for den valgte test.

Bemærk • For at spare plads på diskdrevet anbefales det at slette
videoer, der ikke er brug for. Når en video er slettet, kan videodata ikke
gendannes.

Hastighed

Bemærk • Før indstillingen af afspilningshastigheden skal du kontrollere den optagne rammehastighed (fps), der er angivet under øjenvideoen.

•

Normal - øjenvideoer optaget med 30 rammer i sekundet kan kun
afspilles ved normal hastighed.

•

Langsom - øjenvideoer optaget med 60 rammer i sekundet kan afspilles ved normal eller langsom hastighed.

•

Langsommere - øjenvideoer optaget med 120 rammer i sekundet kan
afspilles ved normal, langsom eller langsommere hastighed.

Synkroniseret rumvideo
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Her kan du vælge at afspille øjenvideoen med den synkroniserede rumvideo. Rumvideoen synkroniseres med øjenvideoen ved alle hastigheder.
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Rapporter
Klik på Rapporter. Vinduet Rapporter (A) åbnes med standardrapporten. Rapporten indeholder det seneste datasæt indsamlet for den pågældende patient. Baseret på de indsamlede data anvendes følgende rækkefølge for de separate testafsnit: Oculomotorisk, Hovedimpuls, Position og Kalorisk.

Bemærk • Rapporterne oprettes ved hjælp af vektorbaseret grafik. Vektorbaseret grafik leverer exceptionel udgivelseskvalitet og kvalitet, der er acceptabel til journaler.

Standardrapporten gemmes automatisk. Se side ► 165 for at foretage ændringer i den aktuelle rapport.

Bemærk • Se side ► 198 og► 199 for information om ændring af standardindstillinger for alle fremtidige rapporter
(såsom hvilke patientdata og hospitalsdata, der medtages).

13.1

Rapportredigering
Der kan tilføjes information til rapporten ved at vælge fra de rapportlister, der findes i applikationen:

Bemærk • Hvis en eller flere rapportlister ikke vises, skal den eller de manglende lister importeres igen. Se side ► 216.

•

Symptomer: Fra denne liste vælges det eller de symptomer, som patienten rapporterer i løbet af anamnesen. De
valgte elementer tilføjes til rapportafsnittet med titlen Symptomer.

Otometrics - ICS Impulse USB

165

13 Rapporter

•

Indtryk: Fra denne liste vælges det eller de generelle medicinske indtryk på baggrund af testresultaterne. De valgte
elementer tilføjes til rapportafsnittet med titlen Indtryk.

•

Makroer: For hver af de udførte test vælges det eller de overordnede resultater fra denne liste, der skal indsættes i
tekstfeltet (A). Tekst set i dette tekstfelt tilføjes til rapportafsnittet med titlen Resultater.

Bemærk • Hvis du foretrækker ikke at indsætte en makro, kan du tilføje overordnede resultater ved at indtaste tekst i
tekstfeltet. Se side ► 22 for oplysninger om redigeringsværktøjerne.
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Valg af elementer i rapportlisterne
Fra listen Symptomer og listen Indtryk vælges hvert afkrydsningsfelt, der skal anvendes.
Fra listen Makroer skal du klikke på makroens navn og derefter på Indsæt.

Bemærk • Nogle makroer indeholder mere tekst, end den mængde der kan vises i listevinduet. Før markøren over
makroens navn for at se hele teksten.
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Brugertilpasning af rapportlister

Bemærk • Rapportlister kan importeres i ét system, brugertilpasses og eksporteres til andre selvstændige arbejdsstationssystemer. Dette er nyttigt, når et hospital har flere selvstændige arbejdsstationer.

For at brugertilpasse rapportlisterne skal du klikke på Symptomer, Indtrykeller Makroer.

•

For at omdøbe en gruppe eller ændre teksten for elementet skal du klikke på elementet og foretage den ønskede
ændring.

•

For at tilføje en gruppe skal du klikke på Tilføj gruppe og indtaste navnet på den nye gruppe.

•

Klik på et gruppenavn for at tilføje et element. Afhængigt af hvilket element du tilføjer, skal du klikke på Tilføj symptom eller Tilføj indtryk eller Tilføj makroer og derefter indtaste teksten for det nye element.

Bemærk • Det vil ikke være muligt at gemme det nye element, hvis tekstfeltet ikke indeholder tekst. Du skal indtaste
tekst for at tilføje det nye element.

•

Klik på elementet eller gruppenavnet for at ændre rækkefølgen for elementer i en gruppe eller rækkefølgen for grupper på en liste. Klik på Op eller Ned for at flytte elementet eller gruppen.

•

Klik på Eksporter for at eksportere den aktuelle rapportliste. Filnavnet og -placeringen ændres efter behov. Klik på
Gem.

•

Et element eller en gruppe kan slettes ved at klikke på elementet eller gruppen og klikke på Slet. Klik på OK for at
slette elementet eller gruppen permanent.

•

Ved import af lister vælges Fjern eksisterende liste for at erstatte den eksisterende liste med den liste, der skal importeres. Vælg Behold eksisterende liste for at tilføje listen, der skal importeres, til den eksisterende liste.

Bemærk • Hvis der opstår fejl, kan listen fra producenten importeres igen.
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Klik på Gem, når ændringerne er foretaget, for at gemme dem. Klik på Fortryd for at annullere ændringerne.

13.2

Valgmuligheder for gennemgang af rapport
Hvis dette er en ny patient, er rapporten i dette vindue den standardrapport, der automatisk oprettes. For patienter med
en eller flere rapporter viser listen Valgt rapport alle rapporter, inklusive dato og tidspunkt for rapporten.

Et flueben i en testgruppekolonne (testgrupper repræsenteres af ikoner) angiver, at rapporten omfatter data for den pågældende testgruppe (Oculomotorisk, Hovedimpuls, Position og Kalorisk). Du kan få vist en forhåndsvisning af alle rapporter
for denne patient.
Du kan lave en ny rapport, som kombinerer flere testsessioner og/eller flere testtyper i én rapport. Klik på Ny for at
oprette en ny rapport. Klik på rapportnavnet og derefter på Slet for at slette en eksisterende rapport. Når rapporten er
slettet, kan den ikke gendannes.
Klik på testgruppefanen og derefter i afkrydsningsfeltet til venstre for testnavnet på listen Inkluder resultater fra for at tilføje en test til rapporten. Når der klikkes i afkrydsningsfeltet igen, fjernes testen fra rapporten.

Listen Inkluder resultater fra er inddelt i testgrupper: Oculomotorisk, Hovedimpuls og Position og Kalorisk. Testene er
anført med testdato og -tidspunkt samt testnavn. (Navnet er den anvendte testtype og testretning.) Afhængigt af testen
samt hvilke indstillinger og bemærkninger, der blev tilføjet til testen, kan følgende oplysninger også angives:
•

et flueben i denne kolonne (syn blokeret) viser, at denne test blev udført med synet blokeret

•

et flueben i denne kolonne (unik identifikator) angiver, hvorvidt denne var valgt for denne test

•

de markerede tests angiver de Hovedimpuls data, der er inkluderet i Hexagram

•

de markerede tests angiver de Blik data, der er inkluderet i Blikgraf

•
•

de markerede tests angiver de Kalorisk data, der er inkluderet i Analyse, som vises i vinduet Bælgformet
og Butterfly window
testbemærkninger.
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For hver testgruppe vælges de dataelementer, der skal medtages i rapporten. Fra listen Vælg rapportvalgmuligheder vælges afkrydsningsfeltet for hver rapportvalgmulighed, der skal medtages. Klik på Vælg alle for at inkludere alle valgmuligheder eller på Fravælg alle for ikke at inkludere nogen valgmuligheder.

Oculomotorisk Valgmuligheder for test

Omfatter

Kalibreringsgraf

et øjebliksbillede af sporingen i realtid af øje og hoved under kalibreringskontrollen

Vandrette spor

en optagelse af den vandrette sporing af øjenstilling centreret omkring kulminationsfasen eller centreret omkring markøren, hvis markøren er blevet flyttet til en
ny position i vinduet Analyse. Tests for Blik, Skew-deviation og VOR er optagelser på
10 sekunder. Testen Saccade er en optagelse på 30 sekunder.

Bemærk • Til SPV-test placeres markøren i midten af kulminationsfasen, medmindre den er blevet flyttet til en anden position i analysevinduet.

Lodrette spor

en optagelse af den lodrette sporing af øjenstilling centreret omkring kulminationsfasen
eller centreret omkring markøren, hvis markøren er blevet flyttet til en ny position i vinduet Analyse. Tests for Blik, Skew-deviation og VOR er optagelser på 10 sekunder.
Testen Saccade er en optagelse på 30 sekunder.

Bemærk • Til SPV-test placeres markøren i midten af kulminationsfasen, medmindre den er blevet flyttet til en anden position i analysevinduet.

Torsionelle spor

en 10-sekunders optagelse af den torsionelle sporing af øjenstilling centreret omkring
cursoren

Bemærk • Til SPV-test placeres markøren i midten af kulminationsfasen, medmindre den er blevet flyttet til en anden position i analysevinduet.
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Saccadegrafer

Saccade-analysegrafer (Peakhastighed, Nøjagtighed og Latens)

Saccaderådata

rådatapunkter for saccader vist i saccadegraferne

Gennemsnitlige saccadedata

de gennemsnitlige datapunkter for saccader vist i saccadegraferne

SPV Peak

Antal grader pr. sekund for peak-hastighed i langsom fase som angivet i analysevinduet
for dette spor (Gælder kun for SPV-tests)

Blikgraf

viser fem sporinger af øjenstilling (midten, venstre, højre, op og ned) med oplysninger
om Blikgraf og Blikgraf på én side

Testbemærkninger

eventuelle testbemærkninger i patientens fil
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Hovedimpuls Valgmuligheder for test

Omfatter

Kalibreringsgraf

et øjebliksbillede af sporingen i realtid af øje og hoved under kalibreringskontrollen

Grafen Forstærkning

grafen Forstærkning vist i 2-D-/3-D-vinduet

Gennemsnitlig forstærkning

symboler for gennemsnitlig forstærkning på grafen Forstærkning som vist i 2-D-/3-D-vinduet (værdier vises som standard)
symboler og værdier for gennemsnitlig forstærkning på grafen Forstærkning vist i vinduet for statusdata

Normative data for
alder

aldersbaserede normative grænseværdier defineret som gennemsnitlige ± 2 standardafvigelser

2D-graf

øjensporing (saccade og VOR ) og hovedsporing vist i vinduet 2D-analyse

Stor 2D-graf

øjensporing (saccade og VOR ) og hovedsporing vist i vinduet 2D-analyse med større
tryk end den valgte 2D-graf

Saccade-info

antal åbenlyse, skjulte og samlede saccader i en individuel test (f.eks venstre Lateral)

Hexagram

inkluderer øjensporing (saccade og VOR ) og hovedsporing samt hexagram vist i vinduet
Hexagram og en Analyse af langsom saccade

Bemærk • Bemærk, at hvis Kun oversigt for langsomme saccader er valgt under
testvalgmuligheder, er det dette, der trykkes i rapporten.

Statusdata

graferne Forstærkning vist i vinduet Statusdata

Testoplysninger

antallet af accepterede og afviste Head-impulser fra indsamling og analyse af algoritmer
som vist i vinduet Info (Oplysninger) i 2-D-/3-D-vinduet, gennemsnitlig rammehastighed
samt information om faktorer, der påvirker testanalyse, såsom
- Patienten har spontan nystagmus (da Spontan nystagmus blev undersøgt i vinduet Testopsætning)
- Parametrene for langsomme saccader blev ændret (hvis værdierne blev ændret
i vinduet Genanalyse)

Testbemærkninger
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Position Valgmuligheder for test

Omfatter

Kalibreringsgraf

et øjebliksbillede af sporingen i realtid af øje og hoved under kalibreringskontrollen

Vandrette spor

en 30 sekunder lang optagelse af den vandrette sporing af øjenstilling centreret
omkring kulminationsfasen eller centreret omkring markøren, hvis markøren er blevet
flyttet til en ny position i vinduet Analyse.

Bemærk • Til SPV-test placeres markøren i midten af kulminationsfasen, medmindre den er blevet flyttet til en anden position i analysevinduet.

Lodrette spor

en 30 sekunder lang optagelse af den lodrette sporing af øjenstilling centreret omkring
kulminationsfasen eller centreret omkring markøren, hvis markøren er blevet flyttet til
en ny position i vinduet Analyse.

Bemærk • Til SPV-test placeres markøren i midten af kulminationsfasen, medmindre den er blevet flyttet til en anden position i analysevinduet.

Torsionelle spor

en 30 sekunder lang optagelse af den torsionelle sporing af øjenstilling centreret
omkring cursoren

Bemærk • Til SPV-test placeres markøren i midten af kulminationsfasen, medmindre den er blevet flyttet til en anden position i analysevinduet.

SPV Peak

Antal grader pr. sekund for peak-hastighed i langsom fase som angivet i analysevinduet
for dette spor

Fuld sporing til repositionering

den fulde sporing af Repositionering-testen

Testbemærkninger

eventuelle testbemærkninger i patientens fil

Kalorisk Valgmuligheder for test

Omfatter

Kalibreringsgraf

et øjebliksbillede af sporingen i realtid af øje og hoved under kalibreringskontrollen

Vandrette spor

en 30 sekunder lang optagelse af den vandrette sporing af øjenstilling centreret
omkring kulminationsfasen eller centreret omkring markøren, hvis markøren er blevet
flyttet til en ny position i vinduet Analyse.

Bemærk • Til SPV-test placeres markøren i midten af kulminationsfasen, medmindre den er blevet flyttet til en anden position i analysevinduet.
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Kalorisk Valgmuligheder for test

Omfatter

Lodrette spor

en 30 sekunder lang optagelse af den lodrette sporing af øjenstilling centreret
omkring kulminationsfasen eller centreret omkring markøren, hvis markøren er blevet
flyttet til en ny position i vinduet Analyse.

Bemærk • Til SPV-test placeres markøren i midten af kulminationsfasen, medmindre den er blevet flyttet til en anden position i analysevinduet.

Torsionelle spor

en 30 sekunder lang optagelse af den torsionelle sporing af øjenstilling centreret
omkring cursoren

Bemærk • Til SPV-test placeres markøren i midten af kulminationsfasen, medmindre den er blevet flyttet til en anden position i analysevinduet.

Testoplysninger

Kalorisk data (Samlet højre,Samlet venstre, Spontan nystagmus, Ensidet
svaghedog Forstærkningsasymmetri eller Retningsdominans)

Bælgformet og Butterfly

viser den spontane sporing, Bælgformet visning, Butterfly-diagram og Bælgformet
analyse på én side

Stimuleringsinformation

stimuleringsmetode og -indstillinger (varighed, flow og temperatur) anvendt under
Kalorisk -testen

Testbemærkninger

eventuelle testbemærkninger i patientens fil
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13.3

Knapper på værktøjslinjen for rapport
Værktøjslinjen indeholder standardknapper til at udskrive en rapport, gemme en ændret rapport, oprette en PDF-fil med
rapporten og sende rapporten som e-mail.

For at ændre forstørrelsen af siden
•

flyt skyderen mod forstørrelsesglas-ikonet til zoom ud (-) eller zoom ind (+), eller

•

klik på forstørrelsesglas-ikonet til zoom ud (-) eller zoom ind (+).

Bemærk • Du kan også zoome ind og ud ved hjælp af musen. Hold venstre museknap nede, og træk rapporten til den
nye placering, hvis du ønsker at flytte rapporten i vinduet.

Du kan vælge at få vist rapportsiden ved hjælp af disse knapper
•

Tilpas dokument til bredde

•

Tilpas dokument til højde

•

Tilpas dokument til 100 %

Efter en ændring skal du klikke på Opdater for at få vist ændringen.
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14

Patientlister
Vinduet Patienter viser ICS Impulse-patientdata i vinduet OTOsuite Vestibular. Vinduet Patienter omfatter ligeledes
patientdata i vinduerne Flet, Patienteksport og Patientimport.
•

I vinduet Flet kan du flette patientdata. Se side ► 27.

•

Fra vinduerne Patienteksport og Patientimport kan du eksportere data fra og importere data til
OTOsuite Vestibular-databasen.

Vinduet Patienter inkluderer vinduet ICS Chartr, når ICS Chartr-data er tilgængelige.

Listefunktioner
Patientinformation ordnes i kolonner efter informationstype, såsom patientnavn og identifikationsnummer. Kolonnen med
overskriften Sidst testet viser, hvornår de seneste testdata blev indsamlet. Kolonnen med overskriften Sidst ændret viser
den seneste dato for ændring af oplysninger i patientfilen.
For visse af listerne angiver et flueben i disse kolonner, hvilken type date der er indsamlet for den pågældende patient:

Oculomotorisk
Hovedimpuls
Position
Kalorisk
Videoer (Video Frenzel)

Bemærk •

Det unikke identifikationssymbol ved siden af fluebenet angiver, at brugeren har valgt at markere en

eller flere test eller videoer med et bestemt formål (det kan for eksempel betyde unormale resultater, at de skal anvendes i et studie osv.)
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Søgning efter en eller flere
bestemte patienter

Visse kolonner tillader søgning efter en bestemt patient ved at
indtaste få bogstaver under identifikationsoplysninger. For disse
kolonner, hvor søgefunktionen er tilgængelig, skal du klikke under
kolonneoverskriften. Derefter vises en lodret cursor (A) og en
knap til at nulstille en søgning (B).

Skriv et eller flere bogstaver eller tal for at søge. Den indtastede
tekst fjernes ved at klikke på

.

Søgefunktionen er tilgængelig i alle patientlister for disse kolonner:

Valg af mere end en patient

•

Efternavn

•

Fornavn

•

CPR-nummer

•

Køn

•

Fødselsdato

•

Læge

Vælg alle patienter: Klik på Vælg alle. Alle patienter fravælges
ved at klikke på Fravælg alle.
Valg af en patientgruppe: Klik på det første navn i gruppen, hold
Shift nede, og klik på det sidste navn i gruppen.
Valg af enkelte patienter: Hold Ctrl-tasten nede, mens der klikkes
på hver patient.

Tilføjelse af patienter

Klik på Ny. Se vejledningen på side ► 24.

Sletning af patienter

Klik på Slet for at slette en eller flere patienter.

Bemærk • Du vil blive bedt om at bekræfte, at du ønsker at
slette patienten/patienterne. Hvis du svarer Ja, slettes dataene permanent. Der er ingen mulighed for at gendanne
patienten/patienterne.
Ændring af rækkefølgen i lister

Ændring af kolonnebredde
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Listen vises i omvendt rækkefølge, når der klikkes på kolonnens
overskrift For eksempel:
•

Rækkefølgen ændres fra A-Z til Z-A, når der klikkes på Patientnavn.

•

Når der klikkes på Fødselsdato ændres rækkefølgen fra ældstyngst til yngst-ældst.

Anbring markøren på den linje, der adskiller to nabokolonners
overskrift, og klik på linjen. Markøren ændres til en pil med to
hoveder. Når der trækkes i markøren, øges eller reduceres kolonnens bredde.
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14.1

ICS Chartr
Fra gruppen Patienter skal du klikke på ICS Chartr-patienter. Det vindue, der åbnes, giver kun adgang til listen over patienter i ICS Chartr-databasen. Testdata, der er indsamlet i Chartr VNG/ENG eller EP, kan ikke vises i OTOsuite Vestibular-applikationen.
For at spare dataindtastningstid kan oplysningerne om patienten i ICS Chartr-databasen importeres til OTOsuite Vestibulardatabasen:
1. Vælg den/de patient/er, der skal importeres.
2. Klik på Import (Importer) .
3. Klik på OK.

Importeret vises i kolonnen Status for at angive, at processen er gennemført. Listen over importerede patienter slettes,
når applikationen lukkes.
Databasen er kun tilgængelig, hvis OTOsuite Vestibular-softwaren befinder sig på samme computer som ICS Chartr-softwaren. Hvis databasen er tilgængelig, vises elementet ICS Chartr-patienter i navigationspanelet for gruppen Patienter.

14.2

Patienteksport
Fra gruppen Patienter skal du klikke på Patientliste. Klik på Eksporter. Det vindue, der åbnes, giver adgang til alle patienter i OTOsuite Vestibular.
Eksport af en eller flere patienter:
1. Vælg patienten/patienterne.
2. Vælg, hvordan data eksporteres:
•

XML-filer og ASCII-rådata - Vælges for at eksportere patientdata, der skal deles med et andet ICS Impulse-system
eller anvendes til elektroniske lægejournaler. For hver patient omfatter eksporten både en XML-fil og en ASCII
.txt-fil. Rådata i *.txt-filen er påkrævet for at kunne afspille patientdata i OTOsuite Vestibular-applikationen.

•

–

XML-filer indeholder alle patientdata, som de er gemt i databasen. Se side ► 253.

–

ASCII-rådatafiler. *.txt-filerne kan vises til forskningsformål ved hjælp af programmer som Excel eller MatLab.
Når filer anvendes uden for OTOsuite Vestibular-applikationen, henvises til side ► 241 for en forklaring af,
hvor data konverteres til en tabelformat samt en beskrivelse af de resulterende kolonner, der kan variere
afhængigt af testgruppen.

PDF-rapporter - Vælges for at eksportere alle rapporter for patienten eller patienterne, der skal anvendes til elektroniske lægejournaler.

•

ASCII-testresultater - Vælges for at eksportere testresultater formateret i en CSV-fil med kommaseparerede værdier til forskningsformål i programmer som for eksempel Excel eller MatLab.

•

Kombiner øje/rumvideoer - Vælges for at eksportere øjenvideo og rumvideo i én avi-fil. På grund af filens størrelse kan der kun vælges én patient ad gangen. På de understøttede styresystemer for OTOsuite Vestibular er
MJPEG-kodek installeret som standard. For at få vist denne fil på en anden computer skal du have Windows Media
Player installeret samt MJPEG-kodek.
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Bemærk • Det anbefales at slette alle videoer, der ikke er vigtige, fra patientfilen før eksport af For at forstå forøgelsen af filstørrelsen ved kombination af rumvideoen med øjenvideoen, henvises der til side ► 256.

•

Anonymiser patient - Vælges for at eksportere data til deling, mens personlige oplysninger fortsat er private. For
eksempel når Anonymiser patient vælges, erstattes Efternavn, Fornavn, CPR-nummer og filnavne med ordet
Ingen. Der kan kun vælges én patient ad gangen.

Bemærk • Import af filer, hvor Anonymiser patient er valgt. Disse filer indeholder oplysninger, der forhindrer
systemet i at overskrive eksisterende patientdata. Kun data, der er tilføjet efter den oprindelige eksport, vil blive
importeret. Hvis der ikke er eksisterende patientdata til stede, erstatter None (Ingen) al information, der kan
identificere patienten.

•

aVOR - Vælges for at eksportere hoved- og øjenposition til aVOR-applikationen.

3. Klik på Eksporter eller Eksporter til
•

Eksporter sender filen til den placering, der er angivet i vinduet Administrator. For at få vist placeringen skal du klikke
på Systemindstillinger fra gruppen System.

•

Eksporter til sender filen til den placering, du har valgt med funktionen Gennemse.

Eksporteret vises i kolonnen Status for at angive, at processen er gennemført. Listen over eksporteret/eksporterede
patient(er) ryddes, når applikationen lukkes.

14.3

Patientimport
Filer kan importeres fra tidligere arkiverede, importerede eller eksporterede filer fra OTOsuite Vestibular-applikationen.
1. Fra gruppen Patienter skal du klikke på Patientliste. Klik på Import (Importer) .
2. Klik på Åbn mappe, og naviger til det sted, hvor de filer, der skal importeres, er placeret.

Bemærk • For at kunne afspille patientdata skal både *.xml- og *.txt-filen importeres. Den eneste undtagelse er Headimpulsdata, hvor data kan vises kun med *.xml-filen.

3. Klik på OK.
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4. Patientnavn (efternavn og fornavn), id, køn og fødselsdato er anført på listen over patientfiler. Vælg den eller de filer,
der skal importeres.
5. Klik på Import (Importer) .

Importeret vises i kolonnen Status for at angive, at processen er gennemført. Listen over importerede filer slettes, når
applikationen lukkes.
Klik på

for at opdatere listen over patientfiler i mappen Import (Importer) .

Bemærk • Import af filer, hvor Anonymiser patient er valgt. Disse filer indeholder oplysninger, der forhindrer systemet i at overskrive eksisterende patientdata. Kun data, der er tilføjet efter den oprindelige eksport, vil blive importeret. Hvis der ikke er eksisterende patientdata til stede, erstatter None (Ingen) al information, der kan identificere
patienten.

Se side ► 224 for information om problemer vedrørende import og/eller visning af importerede filer.
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15

Valgmuligheder
Disse funktioner er tilgængelige under gruppen Valgmuligheder:

•

Generelt (Se side ► 181.)

•

Graffarver (Se side ► 186.)

•

Oculomotorisk (Se side ► 187.)

•

Hovedimpuls (Se side ► 189.)

•

Position (Se side ► 192.)

•

Kalorisk (Se side ► 194.)

•

Hospitalsinfo (Se side ► 198.)

•

Rapportvalg (Se side ► 199.)

I navigationspanelet har menuen Valgmuligheder to punkter: Testvalgmuligheder og Rapportvalg.
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15.1

Generelt
Fra menuen Valgmuligheder skal du klikke på Testvalgmuligheder.
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Element

Valg

Automatisk protokol

Vælg Til eller Fra. (Standardindstillingen er Fra.)

Definition af Automatisk protokol
•

Fra listen over Tilgængelige test skal du klikke for at vælge en test, der skal tilføjes til Valgte test, og klik derefter på

. (Alternativt kan du trække den

eller de valgte tests hen til listen.)
•

Fra listen over Valgte test vælges den test, der ønskes fjernet, og derefter klikkes på

.

Valg af mere end én test
For at vælge alle test inden for en testgruppe, klikkes på gruppens navn.
For at vælge en gruppe af tests, der ikke kommer i rækkefølge efter hinanden, skal
du trykke på og holde Ctrl, og derefter klikke på hver enkelt test for at vælge den
pågældende test.

Ændring af testrækkefølgen
•

I listen Valgte test vælges den eller de tests, der skal flyttes op eller ned i
listen. Klik gentagende gange på

eller

, indtil testen(e) er på den

ønskede nye placering. (Alternativt kan du trække den eller de valgte tests hen
til den nye placering.)

Startmodul

Vælg en af valgmulighederne for at indstille, hvilket testdataindsamlingsvindue der
er tilgængeligt, når applikationen åbnes.
•

Blik

•

VOR

•

Skew-deviation

•

Saccade

•

Hovedimpuls

•

SHIMP

•

Dynamisk

•

Repositionering

•

Kalorisk

•

Videooptagelse/-afspilning
Bemærk • Hvis Automatisk protokol er indstillet til Til under de Generelt
testvalgmuligheder, starter OTOsuite Vestibular-applikationen med den første
test i listen Automatisk protokol.

182

Otometrics - ICS Impulse USB

15 Valgmuligheder

Element

Valg

Optagelseshastighed på øjevideo

Hovedimpuls
Vælg en af valgmulighederne for at indstille hastigheden for øjenvideooptagelse,
når der optages video under Head-impulstesten.
•

30 fps

•

60 fps

•

120 fps
Bemærk • Jo højere billedhastighed, der er valgt, jo større vil datafilen være.

Oculomotorisk, Position og Kalorisk
Vælg en af valgmulighederne for at indstille hastigheden for videooptagelse, når
der optages øjenvideo under testen. Denne indstilling anvendes til både Oculomotorisk test, Positionstest og Kalorisk-test .
•

30 fps

•

60 fps

•

Maks.
Bemærk • Maks. er den maksimale hastighed, der kan indsamles, og afhænger af, hvilken computer der anvendes. Jo højere billedhastighed, der er valgt,
jo større vil datafilen være.

Rumvideooptagelse er synkroniseret

Vælg en af valgmulighederne for at indstille hastigheden for videooptagelse, når
der optages rumvideo.
•

15 fps

•

30 fps
Bemærk • Jo højere billedhastighed, der er valgt, jo større vil datafilen være.

Vælg en af valgmulighederne for at indstille rumvideoformat.
•

Farve

•

Gråtone
Bemærk • Optagelse i farve vil danne en større datafil, der skal gemmes.

Otometrics - ICS Impulse USB

183

15 Valgmuligheder

Element

Valg

Gentilslut

Gentilslut briller
Tilslut brillerne igen (software til hardware-tilslutning) i henhold til anvisningerne i
denne fejlmeddelelse:

Gentilslut synkroniseret rumvideo
Tilslut rumvideokameraet igen (software til hardware-tilslutning) i henhold til
anvisningerne i denne fejlmeddelelse:

Komprimering af øjevideo

Vælg Til eller Fra. (Standardindstillingen er Til.)

Bemærk • Der henvises til side ► 256 for at forstå forøgelsen af videofilstørrelsen ved indsamling af Torsion data.
Gem automatisk videoer

Vælg Til eller Fra. (Standardindstillingen er Fra.)

Bemærk • Hvis der udelukkende indsamles videodata, finder disse indstillinger
ikke anvendelse. Data gemmes altid.

•

Fra til den automatiske meddelelse, der vises, når der oprettes en eller flere
nye videoer.

•

Lydoptagelse
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Til - Alle videoer gemmes automatisk.

Vælg Til eller Fra. (Standardindstillingen er Til.)

Otometrics - ICS Impulse USB

15 Valgmuligheder

Element

Valg

Lydfeedback

Der præsenteres en lydkø, når

Importer/eksporter test- og rapportvalgmuligheder

•

testvarigheden forlænges under indsamlingen (resultatet af at klikke på Udvid
eller gentagende tryk på venstre museknap på præsentationsfjernbetjeningen)

•

en Hovedimpuls afvises eller accepteres

•

en SHIMP-manøvre afvises eller accepteres

•

den Kalorisk timer standser.

Klik på Import (Importer) for at vælge, hvilke test- og rapportvalgmuligheder, der
skal importeres.
Klik på Eksporter for at eksportere de valgte test- og rapportvalgmuligheder til en
placering, du selv vælger.
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15.2

Farver
1. Fra menuen Valgmuligheder skal du klikke på Testvalgmuligheder.
2. Klik på vinduesfanen Farver.
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Element

Valg

Øje

VOR - ændrer standardfarven for øjensporingens VOR-komponent i Hovedimpuls
og SHIMP. Denne farve gælder også for øjensporingen i VOR-testen ( VVOR og
VORS).
Saccade - ændrer standardfarven for øjensporingens saccadekomponent i 2Danalyse.

Head-impulsanalyse

Ændrer standardfarven for hovedsporingerne i de tilsvarende analysevinduer.

Hexagram

Ændrer standardfarven for bjælkerne for gennemsnitlig forstærkning. Farven for
hver bjælke bestemmes af de ensidige grænseværdier og af den øvre grænse på
1,25.

Hoved

Ændrer standardfarven for hovedsporingerne i indsamlingsvinduerne: Sporing i realtid (Hovedimpuls) og Sporing i realtid (X-akse i sekunder) (VOR).

SPV

Ændrer standardfarven for Sporing af øjenstilling.

Gendan standarder

Klik på Gendan for at gendanne de anbefalede standardfarver fra Otometrics. Disse
farver er optimeret til folk, der er farveblinde.
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15.3

Oculomotorisk
1. Fra menuen Valgmuligheder skal du klikke på Testvalgmuligheder.
2. Klik på vinduesfanen Oculomotorisk.

Element

Valg

Gennemsnitlige SPV-punkter i
peak-beregning

Vælg antallet af SPV-punkter, der skal udarbejdes gennemsnit for i forbindelse med
hastighedsberegningen i SPV-analysen. Vælg fra listen over tilgængelige valgmuligheder: 3-10 punkter.

Saccadevisning

Indstillet til kun at vise Rå data, Gennemsnitlige data eller både Rå og Gennemsnitlige data.

Blikgraf

Efter dataindsamling vises blikgraf
Indstillet til Fra, hvis du ønsker at få vist vinduet Analyse i stedet for.

Amplitude (°)
Indstil de værdier, der fastsætter, hvorvidt pilehovedet har 1, 2 eller 3 linjer.

SPV x̄ (°/s)
Indstil de værdier, der fastsætter, hvorvidt pilens ende har 1, 2 eller 3 linjer.
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Element

Valg

Testindstillinger

Brugerdefineret navn
Ændr navnet på testen fra standardnavn til et nyt navn.

Syn blokeret
Vælg for at indstille Syn blokeret som standard for den relevante test.

Torsion
Vælg for at indstille Torsion som standard for den relevante test.

Maksimum varighed (minutter)
Vælg det ønskede antal minutter fra rullemenuen.

Vis indsamlingsspor
Du kan vælge at få vist vandrette højre spor (HR), lodrette højre (VR) spor eller alle
spor.

Vis analysespor
Du kan vælge at få vist vandrette højre spor (HR), lodrette højre (VR) spor eller alle
spor.

Feedback af hovedposition eller synkroniseret video
Feedback af hovedposition - viser et billede af hovedet og registrerer positionen
af patientens hoved i rummet. Det kan afspilles sammen med dataindsamlingssporet og øjenvideoen.

Bemærk • Feedback af hovedposition er IKKE tilgængelig for VVOR og
VORS, pga. den øgede hastighed, der er nødvendig for øjenvideoen, og for
Skew-deviation, fordi hovedet er stationært under test.

Synkroniseret rumvideo - optager rumvideo og lyd. Det kan afspilles sammen med
dataindsamlingssporet og øjenvideoen.

Ingen - der optages intet visuelt billede af hovedet eller rummet.
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15.4

Hovedimpuls
1. Fra menuen Valgmuligheder skal du klikke på Testvalgmuligheder.
2. Klik på vinduesfanen Hovedimpuls.

Indsamlingsindstillinger
Element

Valg

Start indsamling automatisk

Denne valgmulighed er valgt som standard.
Indsamlingen starter automatisk x sekunder efter vinduet Indsamling åbnes.
Tiden angives i feltet Forsink til start (sekunder).

Påkrævede Head-impulser

Indsamlingen standser i henhold til de værdier for Påkrævede Head-impulser, der
er indtastet for testene Venstre og højre lateral og LARP og RALP.

Operatørfeedback

Feedback for hoved- og øjenposition under opsætning - slår feedback af hovedog øjenposition til for at overvåge hovedposition under testopsætning for
LARP/RALP.

Feedback for tester under indsamling - slår operatørfeedback til under Realtidsporing.

Synkroniseret rumvideo under indsamling - slår videooptagelse af rummet til. Når
testen startes, starter optagelsen. Afspilning af rumvideoen synkroniseres med øjenvideoen.

Feedback for øjenposition under indsamling - slår feedback af øjenposition til for
at overvåge øjen- og hovedposition (indirekte) under dataindsamling for
LARP/RALP.
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Analysegrafer
Element

Valg

Visning på X-akse - 2D-analysegrafer

Giver brugeren mulighed for at vælge, om de ønsker, at X-aksen for 2D-grafer skal
vises i millisekunder eller prøver.

Grafposition

Giver brugerne mulighed for at ændre placeringen af højre og venstre graf i 2D- og
3D-grafer, så den venstre datagraf vises i højre side.

Graferne Forstærkning
Element

Valg

Laterale grænseværdier

Indstilling af skæringslinjer

Ensidig – skæringslinjen mellem normalt og ensidigt tab
Bilateral – skæringslinjen mellem ensidigt tab og bilateralt tab
LARP/RALP-grænseværdier

Indstilling af skæringslinjer

Ensidig – skæringslinjen mellem normalt og ensidigt tab
Bilateral – skæringslinjen mellem ensidigt tab og bilateralt tab
Gendan standardskæringspunkter

Gendanner skæringsværdier for normative data i henhold til dokumentation i offentliggjorte data og anbefalinger fra Otometrics.(1)

Normative data for alder

Til eller Fra - Hvis Til vælges, vises aldersrelaterede normative data i grafen Forstærkning.(2)

Bemærk • Patientens fødselsdato skal være indtastet under patientoplysninger
for at kunne vises. De aldersrelaterede normative data inkluderer data fra 10 år
og ældre.

Forstærkningspunkter

Ændr størrelsen på punkterne for individuel forstærkning på grafen Forstærkning. Øg
størrelsen af punkterne for forstærkning ved præsentation af data på en videoprojektor.

(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. Bemærk: Alle normative data blev indsamlet med

hånden anbragt ovenpå hovedet og en udadgående head-impuls.
(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. Bemærk: Alle normative data blev indsamlet med hånden anbragt ovenpå hovedet og

en udadgående head-impuls.
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Analyseberegninger
Element

Valg

Forstærkningsasymmetri

Lader brugeren vælge

Relativ (Newman-Toker/Mantokoudis) formel

eller

Normaliseret relativ (Jongkees) formel

Analyse af langsom saccade
Element

Valg

Vis kun oversigt

Viser kun oversigten over analysen for data vedrørende langsomme saccader Analyse af langsom saccade i Hexagram.
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15.5

Position
1. Fra menuen Valgmuligheder skal du klikke på Testvalgmuligheder.
2. Klik på vinduesfanen Position.
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Element

Valg

Gennemsnitlige SPV-punkter i
peak-beregning

Vælg antallet af SPV-punkter, der skal udarbejdes gennemsnit for i forbindelse med
hastighedsberegningen i SPV-analysen. Vælg fra listen over tilgængelige valgmuligheder: 3-10 punkter.

Testindstillinger

Brugerdefineret navn
Ændr navnet på testen fra standardnavn til et nyt navn.

Syn blokeret
Vælg for at indstille Syn blokeret som standard for den relevante test.

Torsion
Vælg for at indstille Torsion som standard for den relevante test.

Maksimum varighed (minutter)
Vælg det ønskede antal minutter fra rullemenuen.

Vis indsamlingsspor
Du kan vælge at få vist vandrette højre spor (HR), lodrette højre (VR) spor eller alle
spor.

Vis analysespor
Du kan vælge at få vist vandrette højre spor (HR), lodrette højre (VR) spor eller alle
spor.

Feedback af hovedposition eller synkroniseret video
Feedback af hovedposition - viser et billede af hovedet og registrerer positionen
af patientens hoved i rummet. Det kan afspilles sammen med dataindsamlingssporet og øjenvideoen.

Synkroniseret rumvideo - optager rumvideo og lyd. Det kan afspilles sammen med
dataindsamlingssporet og øjenvideoen.

Ingen - der optages intet visuelt billede af hovedet eller rummet.
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15.6

Kalorisk
1. Fra menuen Valgmuligheder skal du klikke på Testvalgmuligheder.
2. Klik på vinduesfanen Kalorisk.
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Element

Valg

Gennemsnitlige SPV-punkter i
peak-beregning

Vælg antallet af SPV-punkter, der skal udarbejdes gennemsnit for i forbindelse med
hastighedsberegningen i SPV-analysen. Vælg fra listen over tilgængelige valgmuligheder: 3-10 punkter.

Bælgformet og Butterfly

Efter dataindsamling vises bælgformet diagram og Butterfly-diagram
Vælges for at vise vinduet Bælgformet og Butterfly efter indsamling.
Butterfly-diagram:
Vælg enten
•

Freyss SPV , eller

•

Samlet amplitude .

Se side ► 157 for en beskrivelse af valgene.

Bælgformet visning
Vælg den ønskede visning af resultaterne fra de fire Kalorisk tests, hvor R=Højre,
L=Venstre, W=Varm og C=Kold:
•

Venstre mod højre slag (RC/LW:RW/LC)

•

Varm over kold (RW/LW:RC/LC)

•

Højre mod venstre slag (RW/LC:RC/LW)

Hensyn til spontan nystagmus i kaloriske resultater
Vælg at trække Spontan nystagmus fra i de kaloriske resultater. Hvis denne er
valgt, vælges enten:
•

Gennemsnit SPV (spontan test) , eller

•

Gennemsnit første fem sekunder (kalorisk test)
Bemærk • Valg af Gennemsnit SPV (spontan test) gælder kun for resultater
for testtyperne Spontan-Siddende og Spontan-Rygliggende.

Vis
Vælg yderligere displayindstillinger:

Højre øre med rødt ,
Retningsdominans , eller
Ipsilateral og kontralateral (Graf for samlet amplitude)
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Element

Valg

Stimuleringsindstillinger

AirCal Vis
Indstil til Faktiske værdier eller Angiv værdier for at få vist i vinduet Testliste for
hver indsamlet test. Disse værdier kan også inkluderet i rapporten.

Andre stimuleringsapparater (standard)
Indstil Luft eller Vand baseret på typen af stimuleringsapparat, der oftest anvendes
under dataindsamling.

Varm
Indtast de ønskede grader for at øge eller mindske varmetemperaturen, der anvendes på stimuleringsapparatet.(Eller klik på pil op og pil ned for at øge eller mindske
værdien.)

Kold
Indtast de ønskede grader for at øge eller mindske køletemperaturen, der anvendes på stimuleringsapparatet.(Eller klik på pil op og pil ned for at øge eller mindske
værdien.)

Varighed
Indtast den ønskede tid for at øge eller mindske den maksimale varighed af stimuleringen.(Eller klik på pil op og pil ned for at øge eller mindske værdien.)

Gennemstrømningsindstilling
Indtast ønsket l/min for at øge eller mindske gennemstrømningshastigheden under
stimulering.(Eller klik på pil op og pil ned for at øge eller mindske værdien.)

Timer

Timer
Indstil til Til

Startvalgmulighed
Indstil til Start af test eller Afslut test

Med automatisk protokol (minutter)
Mellem ører
Klik på pil op og pil ned for at øge eller mindske tiden. Intervallet er mellem 3-10
med 3 som standard.

Mellem temperaturer
Klik på pil op og pil ned for at øge eller mindske tiden. Intervallet er mellem 3-10
med 5 som standard.

Uden automatisk protokol (minutter)
Mellem ører og temperaturer
Klik på pil op og pil ned for at øge eller mindske tiden. Intervallet er mellem 3-10
med 5 som standard.
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Element

Valg

Testindstillinger

Brugerdefineret navn
Ændr navnet på testen fra standardnavn til et nyt navn.

Syn blokeret
Vælg for at indstille Syn blokeret som standard for den relevante test.

Torsion
Vælg for at indstille Torsion som standard for den relevante test.

Maksimum varighed (minutter)
Vælg det ønskede antal minutter fra rullemenuen.

Vis indsamlingsspor
Du kan vælge at få vist vandrette højre spor (HR), lodrette højre (VR) spor eller alle
spor.

Vis analysespor
Du kan vælge at få vist vandrette højre spor (HR), lodrette højre (VR) spor eller alle
spor.

Feedback af hovedposition eller synkroniseret video
Feedback af hovedposition - viser et billede af hovedet og registrerer positionen
af patientens hoved i rummet. Det kan afspilles sammen med dataindsamlingssporet og øjenvideoen.

Synkroniseret rumvideo - optager rumvideo og lyd. Det kan afspilles sammen med
dataindsamlingssporet og øjenvideoen.

Ingen - der optages intet visuelt billede af hovedet eller rummet.
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15.7

Hospitalsinfo
1. Fra menuen Valgmuligheder skal du klikke på Testvalgmuligheder.
2. Klik på vinduesfanen Hospitalsinfo.

Kun brugere med Giv bruger tilladelse til at ændre systemindstillingerne valgt i deres profil har adgang til visse felter i
dette vindue.
De oplysninger, der indtastes her, anvendes i rapporterne som specificeret i vinduet Rapportindstillinger. (Se side ►
199.)
Indtast tekst i felterne for hospitalsoplysninger, og tilføj et logo:

Bemærk • Det maksimale antal tegn er 32 for alle felter, dog med undtagelse af hospitalets navn og websted, hvor 45
tegn er tilladt. Logoer tilpasses i størrelsen.

1. Klik på Gennemse....
2. Naviger til det sted, hvor den fil, der skal bruges til logoet, er placeret.
3. Vælg filen, og klik på Åbn.
Logoet fjernes ved at klikke på Ryd.
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15.8

Rapportvalg
1. Fra menuen Valgmuligheder skal du klikke på Testvalgmuligheder.
2. Klik på vinduesfanen Rapportvalg.

Kun brugere med Giv bruger tilladelse til at ændre systemindstillingerne valgt i deres profil har adgang til visse indstillinger i dette vindue.
Ændringer af standardrapportindstillingerne vedrører kun rapporter, der oprettes efter gennemførelsen af ændringerne.

Bemærk • Se side ► 169 for at foretage ændringer udelukkende i den aktuelle rapport.

Indstillinger

Valgmuligheder

Patientoplysninger, der skal udskrives i
rapporter

Vælg de elementer, der skal medtages.

Operatørnavne, der skal udskrives i rapporter

Vælg for at medtage enten

Adresseformat i udskrevne rapporter

Vælg Udskriv postnr. før by for at indsætte postnummeret før navnet på byen.

Indstillinger for S/H-printer

Vælg Unikke symboler i grafen Forstærkning for at ændre symbolet for de venstre forstærkningsværdier, så de kan skelnes fra
symbolet for de højre forstærkningsværdier, når der anvendes en
S/H-printer.

Hospitalsoplysninger, der skal udskrives i
rapporter

Vælg de elementer, der skal medtages.

Tester, som sidst opdaterede patientrapporten eller begge.

Bemærk • Se side ► 198 for ændring af hospitalsoplysninger.
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Indstillinger

Valgmuligheder

Vælg papirstørrelse for rapport

Vælg Bogstav eller A4.

Angiv rapporttitler

Foretag ændring af standardnavne i hovedrapportens titel samt
afsnitsoverskrifter.
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16

Systemindstillinger
Nogle vinduer for Systemindstillinger er kun tilgængelige for brugere med en profil, der indeholder den ene af eller
begge disse valg: Tilføj bruger som administrator eller Giv bruger tilladelse til at ændre systemindstillingerne. Se side
► 202.

16.1

Administrator vindue
Administrator
Kun brugere med Tilføj bruger som administrator valgt i deres profil har adgang til dette vindue, hvor brugerdata kan
oprettes, redigeres og slettes.
Brugerdata er inddelt i kolonner efter oplysningstype: Efternavn, fornavn, brugernavn osv.
Netværksplaceringerne fastsættes for delte filer (videoer, rapporter (PDF), eksport og import). Yderligere information findes på side ► 219.
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Opsætning af en ny bruger

Vigtigt • Mindst én bruger skal have administratorrettigheder.

1. Klik på Ny.
2. Indtaste data. Obligatoriske felter er markeret med en asterisk (*).

Bemærk • Der skelnes mellem store og små bogstaver i passwordet.

3. For at tillade adgangsrettigheder skal du klikke på Tilføj bruger som administrator (A) eller Giv bruger tilladelse til at
ændre systemindstillingerne (B).
•

Tilføj bruger som administrator - alle rettigheder

•

Giv bruger tilladelse til at ændre systemindstillingerne - alle rettigheder undtagen
–

Tilføj, rediger eller slet brugere

–

Angiv netværksplaceringer for delte filer (video, rapporter (PDF), import og eksport) og

–

Opdater applikationslicens og firmware

4. Klik på Gem for at annullere ændringerne.
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Rediger brugerdata
1. Vælg brugeren på listen.
2. Klik på Rediger.
3. Rediger ændringerne, og kontrollér, at alle obligatoriske felter, som er markeret med en asterisk (*), er udfyldt.
4. Klik på Gem for at gemme ændringerne. Klik på Fortryd for at annullere ændringerne.

Slet bruger
1. Vælg brugeren på listen.
2. Klik på Slet.
3. Klik på OK.

16.2

Arbejdsstationsindstillinger
Fra gruppen System skal du klikke på Systemindstillinger. Kun brugere med Giv bruger tilladelse til at ændre systemindstillingerne valgt i deres profil har adgang til visse felter i dette vindue.
Udfyld felterne med de oplysninger, som systemadministratoren giver.
Element

Indstillinger

Arbejdsstationcomputernavn

Dette skrivebeskyttede felt viser computernavnet, som er
angivet i Windows' kontrolpanel

Arbejdsstations placering

Brugerdefineret navn, der beskriver denne pc's placering

Installationsprofil

Den installationstype, der valgtes, da softwaren blev installeret - enkeltstående, server, klient eller begge (server/klient)

Klient/server-databaseport

Det portnummer, der anvendes af klienten for at få adgang til
netværket.

Emailkonfiguration

Emailserver - den computer i netværket, der sørger for modtagelse, routing og aflevering af e-mailmeddelelser

Fra email - den e-mailadresse, som e-mails sendes fra
Til email - den e-mailadresse, som e-mails som standard sendes til (brugeren kan foretage ændringer i eller tilføjelser til
denne e-mailadresse)

SMTP Port (standard = 25)

Definerer protokolporten for enkel mailoverførsel (typisk
anvendes 25)

Denne server kræver en sikker forbindelse (SSL)

Hvis den er valgt, anvendes sikkerhedsprotokollen SSL (Secure
Sockets Layer) til afsendelse af emails.
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Element

Indstillinger

Udgående emailkonto

Brug netværkets standardbrugeroplysninger - anvender
standardnetværkslegitimationen ved indlogning på e-mailserveren

Log på med brugernavn og password - anvender brugernavn
og password som angivet i felterne under dette valg ved indlogning på e-mailserveren

Vælg programsprog
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16.3

OTOsuite Vestibular Database
Bemærk • Hvis databasen ligger på en server, skal alle brugere være logget ud af klient-arbejdsstationerne, før der
kan foretages arkivering eller sikkerhedskopiering af dataene. Databasestyring kan ikke udføres fra en klientarbejdsstation.

Fra gruppen System skal du klikke på Systemindstillinger. Kun brugere med Giv bruger tilladelse til at ændre systemindstillingerne valgt i deres profil har adgang til databasefunktioner.
I dette vindue er både funktionen Archive (Arkiv) (A) og funktionen Backup (B) tilgængelige. Endvidere viser dette vindue
•

databaseversion samt størrelse og placering af OTOsuite Vestibular-databasefil (C),

•

information om lagring af rådata (størrelse og placering af filen) (D)

Bemærk • Den faktiske størrelse af databasen kan være mindre end det, der er vist her.
Det angivne antal MB er summen af den
1) plads, der anvendes af eksisterende patientdata, og
2) den plads, der frigøres, hver gang patientdata arkiveres.
Indtil al frigjort plads efter arkivering er brugt, ændres dette tal ikke.
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Arkivering af patientdata
Når patientdata ikke længere skal være tilgængelige i OTOsuite Vestibular-databasen, kan disse data arkiveres. For at optimere ydeevnen anbefaler via et maksimum på 500 patienter i databasen. Alle arkiverede patientfiler kan genimporteres til
hoveddatabasen, hvis det er nødvendigt.

Vigtigt • Arkivering fjerner patientdata, testdata, videorelaterede data og AVI-videoklip fra OTOsuite Vestibular-databasen.

Vælg

at arkivere

Alle patienter

alle patienter i databasen

Patienter med dato for sidste
test mellem

kun de patienter, der har en dato for sidste test, der ligger inden for det valgte
datointerval

Et klik på Arkiver nu
•

opretter en sikkerhedskopi af den fulde database, og derefter

•

eksporterer de valgte filer til arkivbiblioteket (c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives), og til sidst

•

fjernes alle filer, der er blevet arkiveret, fra databasen.

Arkiveringsprocessen annulleres ved at klikke på Fortryd.

Bemærk • En arkiveret patientfil kan genimporteres ved hjælp af importfunktionen. Se side ► 178.
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Automatisk sikkerhedskopiering
Der foretages kun en automatisk sikkerhedskopiering i henhold til det fastsatte tidsinterval, såfremt Aktiver automatisk
backup er valgt. (Som standard foretages der en automatisk sikkerhedskopiering af hele databasen hver syvende dag)
Sikkerhedskopierne gemmes under
c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backup.

Bemærk • For at lave en kopi af patientdata, der inkluderer AVI-videoklip, eksporteres patientdata til en separat placering. Se side ► 177.

Vi anbefaler, at der som minimum foretages en automatisk sikkerhedskopiering hver syvende dag. Hvis det ønskes, kan tidsintervallet mellem sikkerhedskopieringer ændres ved at indtaste antallet af dage under Backup automatisk hver __ dage.
(Sørg for, at Aktiver automatisk backup er valgt.)
Sikkerhedskopieringen starter, når applikationen lukkes. Følgende meddelelse vises:

Den tidligere sikkerhedskopiering omdøbes og gemmes sammen med den nye sikkerhedskopi:
•

Den tidligere sikkerhedskopi omdøbes til old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak

•

Der oprettes en ny sikkerhedskopi med navnet AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak

Bemærk • Når der er lavet en sikkerhedskopiering forbliver patientoplysninger, testdata og videorelaterede data i
OTOsuite Vestibular-databasen. For at reducere størrelsen af databasen og sikre patientdata uden for hoveddatabasen, anbefaler vi arkivering. Se side ► 206.

Forebyggelse af datatab (enkeltstående installationer)
For enkeltstående installationer bør der mindst én gang om måneden tages en kopi af den seneste sikkerhedskopi og laves
en eksport af alle patientfiler til en separat placering udenfor hoveddatabasen.
1. Åbn OTOsuite Vestibular.
2. Lav en sikkerhedskopi. Se side ► 207.
3. Eksporter alle patientfiler. Se side ► 177.
4. Dobbeltklik på genvejen på skrivebordet OTOsuiteV-filer.
5. Naviger til mappen Sikkerhedskopier, og lav en kopi af den seneste sikkerhedskopi til den separate placering.
6. Naviger til mappen Eksporter, og kopiér alle filer til den separate placering.
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16.4

GDT-interface
Fra gruppen System skal du klikke på Systemindstillinger. Kun brugere med Giv bruger tilladelse til at ændre systemindstillingerne valgt i deres profil har adgang til felter i dette vindue.
GDT-interface er baseret på den dokumenterede GDT-standard, der kun anvendes i Tyskland. Når interface er aktiveret,
kan der overføres filer mellem et tysk klinikadministrationssystem (PMS) og OTOsuite Vestibular-systemet. Det eksterne
PMS-system kan anvendes til at starte OTOsuite Vestibular-systemet og åbne (eller oprette) en bestemt patient. Når testen
er gennemført, sendes der en rapport tilbage til PMS-systemet.
GDT-interface til et PMS-system aktiveres ved at markere afkrydsningsfeltet Aktivér GDT-interface til praksisforvaltningssystemet.

Element

Indstillinger

OTOsuite Vestibular
Systemnavn

Brugerdefineret navn. Højst 4 tegn. Anvendes som en del af filnavnet til at identificere OTOsuite Vestibular systemet.

PMS-systemnavn

Brugerdefineret navn. Højst 4 tegn. Anvendes som en del af filnavnet til at identificere PMS-systemet.

Testtype

GDT-defineret kode, som anvendes til overførsler til Practice
Management System. Højst 6 tegn.

Grænsen for, i hvor mange sekunder OTOsuite Vestibular vil
File Transfer Timeout
(secs) (Timeout for filover- forsøge at hente en fil, der er skrevet af PMS.
førsel (sek))

Character Set (Tegnsæt)

ASCII - standardtegnsæt
ANSI - tegnsættet indeholder bogstaver med accent og andre
tegn, som ikke findes på engelsk.

Mapper til overførsel af
lokale GDT-filer

Indgående meddelelser - angiver, hvor mappen med indgående GDT-meddelelser er placeret. OTOsuite Vestibular
systemet opsamler meddelelser fra denne mappe Der skal angives en mappe, som eksisterer. Klik på Gennemse... for at
vælge mappen.

Udgående meddelelser - angiver, hvor mappen med udgående GDT-meddelelser er placeret. OTOsuite Vestibular- her
placerer systemet meddelelser til opsamling af PMS-systemet.
Der skal angives en mappe, som eksisterer. Klik på Gennemse... for at vælge mappen.
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16.5

Om
Fra gruppen System skal du klikke på Systemindstillinger. Brug dette vindue til at finde specifikationer for
OTOsuite Vestibular og komponentsoftwaren.

Softwarelicens
Denne procedure opdaterer softwarelicensen.
1. Fra gruppen System skal du klikke på Systemindstillinger.
2. Klik på Om.

Bemærk • Opdater licens er deaktiveret for alle brugere med undtagelse af brugere med administratorrettigheder.

3. Klik på Opdater licens.
4. Find den nye licensfil, og klik på Åbn.

Firmware til briller
Når brillerne er forbundet til computeren, viser Firmwareversion den aktuelle firmwareversion.
Denne procedure opdaterer brillernes firmware ved hjælp af *.otofw-filen.

Bemærk • Før proceduren påbegyndes, skal du sørge for, at du kender firmwarefilens placering. Kun personer med
administratorrettigheder kan benytte denne procedure.

1. Fra gruppen System klikker du på Systemindstillinger.
2. Klik på Om.
3. Klik på Opdater firmware.
4. Gennemse for at finde firmwarefilen, vælg filen, og klik på Åbn.
5. En række meddelelser rapporterer statussen på opgraderingsprocessen. Klik på OK, når denne systemmeddelelse
vises:

6. Afbryd og tilslut brillerne igen, og genstart applikationen som anvist.
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16.6

Fejllogs
Fra gruppen System skal du klikke på Systemindstillinger.

Element

Systemlogning

Sporing af fejlfinding

Arbejdsstationcomputernavn

Dette skrivebeskyttede felt viser computernavnet,
som er angivet i Windows' kontrolpanel

Arbejdsstations placering

Brugerdefineret navn, der beskriver denne pc's placering

Gemte systemfejllogs placering.
Tillad anonym anvendelsesstatistik

Klik for at aktivere eller deaktivere Eqatec. Eqatec
indsamler computerinformation og ikke-håndterede
undtagelser. Denne information kan hjælpe os til at
forstå problemer og løse dem i fremtidige revideringer. Se side ► 212 for yderligere information.

Kopiér logs

Klik for at lave en kopi af alle logfiler og placere dem
på den angivne placering.

Aktivér fejlfindingssporing

Hvis denne er markeret, slås fejlfindingsniveauet for
fejlfindingssporing til

Overskriv eksisterende fejlfindingsfiler

Marker for at overskrive sporingsfilen, hver gang
applikationen startes. Hvis den ikke er markeret, vedhæftes sporingsdata i den aktuelle fil.

Sporingskategorier (kommasepareret):

Felterne er udfyldt med oplysninger fra Otometricssupport.

Andre valgmuligheder:

Reserveret til brug for Otometrics

Gemte fejlfindingsfilers placering.

Forsigtig • Fejlfinding og fejlsporing bør ikke anvendes, medmindre det tilrådes af repræsentanter fraOtometrics eller
supportpersonale.
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17

Installation og opsætning
Vigtigt • Den tidligere version af brillerne (dem med firewire- og USB-forbindelser) er ikke kompatible med
OTOsuite Vestibular version 2.0 eller nyere.

Dette afsnit beskriver alle de trin, der er nødvendige for at gennemføre opsætningen af ICS Impulse systemet:

17.1

•

Installation af OTOsuite Vestibular software

•

Tilslutning af brillerne

•

Installation af den synkroniserede rumvideo

•

Import af prøverapportlister (ikke nødvendig, hvis der kun installeres på server)

•

Importer demodata

•

Tilpasning til jeres hospital

•

Installation af Adobe Reader

•

Opsætning af en netværksdatabase og arbejdsstation (ikke nødvendigt ved standalone-installationer)

Minimumskrav til computer
Pc-krav
Styresystem

64-bit Windows 10 Pro, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional & Enterprise

CPU

Intel i5-processor

Hukommelse

64-bit (Windows 10, 8 eller 7): 8 GB

Diskplads

300 GB

Stik

Op til fire USB 2.0 eller USB 3.0 til brillerne, den synkroniserede rumvideo,
præsentationsfjernbetjeningen og det eksterne medhør
Valgfri VGA-port til tilslutning af en ekstern monitor

17.2

Dvd-drev

Dvd R/W

Monitor

Skærmopløsning 1600 x 900

Komponenter

Mus, tastatur

Præsentationsbetjening - Kompatible modeller
En separat indkøbt præsentationsfjernbetjening kan anvendes sammen med OTOsuite Vestibular-applikationen til forskellige funktioner. Se side ► 16.
Følgende præsentationsfjernbetjeninger er blevet testet og er kompatible med applikationen:
•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote

Følgende præsentationsfjernbetjeninger anbefales IKKE på baggrund af test: Gyration Air Mouse og Remote Point.
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Kun de mest almindelige præsentationsfjernbetjeninger blev testet. Der kan findes andre fjernbetjeninger, der er kompatible med OTOsuite Vestibular-applikationen.

17.3

Softwareinstallation

17.3.1

Start installation
Bemærk • Mulige fejlmeddelelser og afhjælpning af disse, hvis de forekommer:
- Firewall-meddelelser: Tillad venligst adgang.
- Meddelelse om brugerkontokontrol: I Windows 7-systemer og Windows 8-systemer kan der blive vist en meddelelse,
der henviser til brugerkontokontrol (User Account Control = UAC). Accepter denne meddelelse; den betyder ikke, at
der er et problem.
- Fejlmeddelelser vedrørende Microsoft Webcam eller SQL Server: Hvis Microsoft har installeret nye Windows-opdateringer, og computeren ikke er blevet genstartet, kan der forekomme en fejlmeddelelse. Genstart din PC, og genstart
softwareinstallationen.

1. Gem alle åbne filer, og luk alle programmer.
2. Indsæt OTOsuite Vestibular DVD'en.

Bemærk • Hvis computeren er sat op til AutoRun, starter installationen. Hvis AutoRun ikke er initialiseret, skal ikonet
findes på dvd'en.

3. Klik på Opsætning. (Det kan være nødvendigt at lukke dvd'ens indholdsmappe).
4. Hvis du har Windows 7 eller Windows 8, vil der blive vist en sikkerhedsdialogboks. Klik på Yes (Ja) .
5. Installation af OTOsuite Vestibular kræver, at visse applikationer (f.eks. Windows Installer) er installeret på computeren. Hvis der mangler en eller flere applikationer, vises der en dialogboks med en liste over den/de manglende
applikation(er).
- Klik på Installer. Når applikationen/applikationerne er installeret, vil computeren genstarte.
- Log på computeren. Installationen fortsætter automatisk.
6. Velkomstskærmbilledet vises. Klik på Næste.
7. Vælg Jeg accepterer betingelserne for denne licens og klik på Næste.
8. Skærmbilledet Anonym brugsstatistik vises. Klik på Næste.

Bemærk • Eqatec-applikationen installeres som standard. Den kan deaktiveres i vinduet Fejllogs under Systemindstillinger. Hvis du har forbindelse til internettet, Eqatec indsamler computerinformation og ikke-håndterede undtagelser. Denne information kan hjælpe os til at forstå problemer og løse dem i fremtidige revideringer. indsamles der
ingen patientinformation eller information, der kan identificere hospitalet eller den specifikke computer. Som det allerede er understreget, indsamles denne information kun, hvis computeren er tilsluttet internettet.
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Bemærk • Under installationen af OTOsuite Vestibular vil du se henvisninger til forskellige andre associerede programmer, som bliver installeret. Det drejer sig for eksempel om: SQL Server (OTOsuite Vestibular database), Access Database
Engine (understøtter Chartr-databasen) og Infragistics (rapportering).

17.3.2

Vælg installationstype
OTOsuite Vestibular kan installeres i en klient/server- eller en standalone-konfiguration. I en klient/server-konfiguration er
en enkelt server vært for databasen til en eller flere klientarbejdsstationer, hvor OTOsuite Vestibular applikationen installeres. Vi anbefaler, at der anvendes netværksdomæner ved opsætning af klient/server-installationer. Det kan ikke anbefales
at anvende arbejdsgrupper, fordi det vil kræve, at man anvender samme brugernavn og password på alle computerne. Ved
standalone-opsætning er en enkelt computer vært for både databasen og OTOsuite Vestibular applikationerne.
Vælg, hvordan OTOsuite Vestibular skal installeres.
•

Standalone-installation
Vært for SQL-database og OTOsuite Vestibular applikation (ingen andre klienter)
Vælg Enkeltstående, klik på Næste, og fortsæt med instruktionerne vedrørende færdiggørelse af installationen på
side ► 214.

•

Netværksinstallation - Server
Vært for SQL-database og en begrænset version af OTOsuite Vestibular applikationen (Den begrænsede version understøtter patienthåndtering (oprettelse, import og eksport af patienter), ændringer i systemindstillinger og databaseadministration. Den tillader ikke visning af test eller indsamling af testdata). Fortsæt med instruktionerne
vedrørende installation af serveren.

•

Netværksinstallation - Klient Vært for OTOsuite Vestibular-applikationen.
1. Vælg Klient og klik på Næste.
2. Indtast portnummeret og servercomputernavnet fra serverinstallationen.
3. Fortsæt med instruktionerne vedrørende færdiggørelse af installationen på side ► 214.

•

Netværksinstallation - Begge (klient/server)
Vært for SQL-database og OTOsuite Vestibular applikationen. Kan understøtte yderligere klienter. Fortsæt med
instruktionerne vedrørende installation af både klient og server.

17.3.3

Server/begge-installation
Før installationen startes, skal det afgøres, hvilken installationstype der er brug for.
•

Kun server - OTOsuite Vestibular-databasen og en begrænset version af OTOsuite Vestibular-softwaren til arkivering/sikkerhedskopiering af data installeres.

Vigtigt • Ved installation af en server/klient-installation skal serveren installeres først.

1. Vælg Server eller Begge og klik på Næste.

Bemærk • Selv om det er muligt at ændre portnummeret (anvendt af SQL-serveren), anbefaler vi at bruge det, der
vises på skærmen.
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2. Noter indtastningerne under Portnummer og Servercomputernavn, da disse oplysninger skal bruges for alle klientcomputere. (På computere, der er tilsluttet en printer, kan man klikke på Udskriv og få oplysningerne udskrevet).
3. Hvis Begge er valgt, skal du klikke på Næste og fortsætte med instruktionerne vedrørende færdiggørelse af installationen.
4. Hvis Server er valgt, skal du klikke på Næste og fortsætte med instruktionerne vedrørende færdiggørelse af installationen.

17.3.4

Afslut installationen
1. Klik på Installer. Der åbnes et statusvindue, som viser, hvor meget af installationen der er gennemført.
2. Klik på Afslut.
3. Åbn Kontrolpanel.

Windows 7

Windows 8

A. Tryk på Windows key.

A. Tryk på Windows key + X.

B. Start med at taste control panel (kontrolpanel), indtil
valgmuligheden Control Panel vises.

B. Vælg Control Panel på listen over valgmuligheder, og
tryk på Enter.

C. Når Control Panel er valgt, trykker du på Enter.

Bemærk • Windows key er placeret ved siden af Alt key. Den kan genkendes på Windows-logoet på tasten. Hvis
tastaturet mangler denne tast, kan du udføre samme funktion ved at trykke på Ctrl+Esc.

4. Indstil DPI til 100%.

Windows 7
A. Klik på Display.

B. Vælg 100 %.
C. Klik på Apply.

Windows 8
Klik på Display.

D. Vælg 100 %.
E. Klik på Apply.

5. For kun server-installationer fortsættes med vejledningen til import af demodata på side ► 217.
6. For alle andre installationer fortsættes med vejledningen til tilslutning af brillerne.

17.4

Tilslutning af brillerne
Bemærk • Den nuværende version af softwaren understøtter ikke den tidligere version af brillerne, hvor tilslutningen
til computeren skete gennem en interface-boks. Den nuværende version af brillerne har et enkelt USB-kabel, der forbindes direkte med computeren.

1. Tag beskyttelsen af brillelinsen.
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Bemærk • Behold beskyttelsen. Når brillerne ikke er i brug, sættes beskyttelsen tilbage på brillerne for at forhindre, at
der samles støv på linsen.

2. Slut USB-kablet til USB 2.0-porten på computeren.

Bemærk • Det tager et par minutter at installere driveren til brillerne. Meddelelsen Hardware ikke fundet ises i statusbjælken, indtil driveren er helt installeret. Der installeres en ny driver, hver gang et nyt par briller tilsluttes USB-porten, eller hvis brillerne flyttes til en ny USB-port.

3. Fortsæt med instruktionerne vedrørende installation af den synkroniserede rumvideo.

17.5

Installation af den synkroniserede rumvideo
Synkroniseret rumvideo optager video og lyd.
1. Slut USB-kablet til USB-porten på computeren.

Bemærk • Installationen starter automatisk. En meddelelse vedrørende driveren vises, følg venligst procedurerne.

2. Når installationen af den synkroniserede rumvideo er afsluttet, fortsættes med instruktionerne til opsætning af ekstern
monitor. Hvis der ikke findes en ekstern monitor, som skal sættes op, skal du klikke på

(OTOsuiteV ikonet ligger på

skrivebordet) for at åbne applikationen og fortsætte med instruktionerne vedrørende import af prøverapportlister på
side ► 216.

17.6

Opsætning af en ekstern monitor
1. Med den eksterne monitor sluttet til computeren åbnes Kontrolpanelet.

Windows 7

Windows 8

A. Tryk på Windows key.

A. Tryk på Windows key + X.

B. Start med at taste control panel (kontrolpanel), indtil
valgmuligheden Control Panel vises.

B. Vælg Control Panel på listen over valgmuligheder, og
tryk på Enter.

C. Når Control Panel er valgt, trykker du på Enter.

Bemærk • Windows key er placeret ved siden af Alt key. Den kan genkendes på Windows-logoet på tasten. Hvis
tastaturet mangler denne tast, kan du udføre samme funktion ved at trykke på Ctrl+Esc.

2. Åbn Display, og klik på Tilpas opløsning. Sørg for, at computermonitoren er identificeret som den primære monitor
(1), og vælg Udvid disse displays.
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Windows 7 og Windows 8
A. Klik på Display.

B. Klik på Adjust Resolution.
C. Bekræft, at monitor 1 og 2 er identificeret som vist her. Hvis ikke, klikker du på Detect.

D. Vælg Extend these displays.

E. Klik på OK.

3. Åbn applikationen ved at klikke på

4. Klik på

(OTOsuiteV-ikonet ligger på skrivebordet).

.

5. Klik på titelbjælken på den nye vinduestitel, og træk vinduet hen til den eksterne monitor.
6. Klik på det lille felt i øverste højre hjørne for at få vist vinduet så stort som muligt.
7. Indstillingerne bevares efter lukning af OTOsuite Vestibular og genstart af applikationen.
8. Fortsæt med instruktionerne vedrørende import af prøverapportlister.

17.7

Import af prøverapportlister
Disse prøverapportlister kan importeres:
Symptomer, Indtryk og Makroer.
1. I navigationspanelet fra menuen Rapporter skal du klikke på Rapporter.
2. Hvis vinduet Rapportredigering ikke vises, skal du klikke på Rapportredigering.
3. Klik på Symptomer..., Indtryk... eller Makroer...
4. Klik på Import (Importer) .
5. Klik på den relevante fil på det korrekte sprog for at importere: Symptomer, Indtryk eller Makroer.
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6. Klik på Åbn.
7. Klik på Gem.

Bemærk • Hvis du opgraderer og tilføjer et modul (eksempelvis LARP), anbefales det, at du genimporterer visninger
og makroer. Alle tilpasninger til de tidligere importerede indtryk og makroer bibeholdes.

17.8

Importer demodata
Bemærk • Demodataene kan importeres, så man kan få vist patientdata og analyse for forskellige diagnoser.

1. Hvis vinduet Patienter ikke er åbent, skal du klikke på Patientliste.
2. Klik på Import (Importer) .
3. Klik på Åbn mappe. Mappen Import (Importer) er markeret.
4. Under mappen Import (Importer) skal du klikke på mappen Demodata og derefter på OK.
5. Vælg alle patientfiler, der vises i vinduet Patientimport.
6. Klik på Import (Importer) .
7. Klik på OK.

Bemærk • Hvis du opgraderer og tilføjer et modul (eksempelvis LARP), anbefales det, at du importerer eventuelle nye
demodatafiler. Dette vil hjælpe dig med at lære det nye modul at kende.

17.9

Tilpasning til jeres hospital
For standalone-installationer indtastes hospitalsspecifik information på hver arbejdsstation, hvor softwaren er installeret.
For netværksinstallationer vil hospitalsspecifik information, der indtastes på en klientstation, ændre informationen på alle
klientstationer.

Bemærk • OTOsuite Vestibular indeholder et standard-brugernavn med tilhørende password, som skal anvendes første
gang, der logges ind. Når der er tilføjet én bruger med administratorrettigheder, forsvinder standardbrugernavnet og
det tilhørende password (felterne er tomme). Log derefter ind med det nye brugernavn med tilhørende password.

1. Fra menuen System skal du klikke på Systemindstillinger.
2. Klik på vinduesfanen Administrator for at oprette en bruger og give denne bruger administratorrettigheder.
Se side ► 201.
3. Klik på vinduesfanen Arbejdsstationsindstillinger, og vælg det ønskede programsprog på listen.
4. Klik på Yes (Ja) for at genstarte applikationen og færdiggøre sprogændringen.
5. Fra menuen Valgmuligheder skal du klikke på Testvalgmuligheder.
6. Klik på vinduesfanen Hospitalsinfo, og tilføj hospitalsoplysninger. Se side ► 198.
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7. Klik på vinduesfanen Rapportvalg for at ændre indstillingerne, såsom placering af postnummer eller papirstørrelse. Se
side ► 199.

17.10

Installation af Adobe Reader
Adgang til den digitale version af Brugerguide kræver, at Adobe Reader er installeret på computeren. Installer evt. det
eksemplar, der ligger på OTOsuite Vestibular dvd'en.
1. Gennemse dvd'en for at finde Adobe Reader-filen.
2. Start installationen ved at dobbeltklikke på Adobe Reader, og følg vejledningen på skærmen.
3. Installation er udført for standalone-installation.
For alle andre installationer fortsættes med vejledningen til ændring af standardlagringsplaceringer for specifikke filtyper.
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17.11

Ændring af lagringsplaceringerne for videoer, eksport, import, rapporter
PDF'er
Bemærk • Denne procedure gælder for installationstyperne klient eller begge (klient/server). Kontroller, at tilladelsesniveauet for mappen er indstillet til deling, før der fortsættes. (Se ► 220 for indstilling af tilladelsesniveau.)

Brugere med en profil, hvor Tilføj bruger som administrator er valgt, kan benytte denne procedure til at ændre placeringen af lagrede filer.

Bemærk • Når OTOsuite Vestibular er installeret som en netværksinstallation, oprettes der standardplaceringer til lagring af video- og rapportfiler på servercomputeren, som deles af alle klientstationer. Standardplaceringer for eksportog importfiler oprettes på hver individuel klientstation.

1. Klik på Systemindstillinger, og klik på Administrator.
2. Klik på Gennemse... for at lede efter den ønskede mappe.

Bemærk • Hvis du vælger en mappe på netværket, skal du sikre dig, at den valgte mappe er konfigureret til deling.

3. Vælg mappen, og klik på OK.
Den nye placering for mappen vises i vinduet OTOsuite Vestibular Lagringsplaceringer.
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Bemærk • For hver placering, der er ændret, lagres nye filer på den nye placering. Hvis placeringen for videofiler
eksempelvis er blevet ændret, lagres nye videooptagelser på den nye placering.
For hver ny placering bør eksisterende filer flyttes fra den tidligere placering til den nye placering.

Indstil egenskaber for deling for ny lagringsplacering
Hvis den nye lagringsplacering er sat til at være en mappe, der ikke er konfigureret til deling, følges nedenstående procedure:
1. Naviger til det relevante katalog.
2. Højreklik på den valgte mappe til den nye lagringsplacering.
3. Klik på Del med. Vælg Specifikke personer....
4. Vælg navne.
5. Klik i feltet ved siden af knappen Tilføj.
6. Indtast navnet, og klik på Tilføj.
7. Hvis tilladelsen skal ændres, klikkes der på brugernavnet, så det fremhæves.
8. Klik på rullepilen til højre, og klik på Læs/skriv.
9. Gentag trin 7 og 8, indtil Læs/skriv er indstillet for alle de brugere, der er tilføjet på listen.
10. Klik på Del.
11. Klik på Udført.
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18

Software - Diverse procedurer

18.1

Afinstallation
1. Åbn Control Panel (Kontrolpanel).

Windows 7

Windows 8

A. Tryk på Windows key.

A. Tryk på Windows key + X.

B. Start med at taste control panel (kontrolpanel), indtil
valgmuligheden Control Panel vises.

B. Vælg Control Panel på listen over valgmuligheder, og
tryk på Enter.

C. Når Control Panel er valgt, trykker du på Enter.

Bemærk • Windows key er placeret ved siden af Alt key. Den kan genkendes på Windows-logoet på tasten. Hvis
tastaturet mangler denne tast, kan du udføre samme funktion ved at trykke på Ctrl+Esc.

2. Afinstaller OTOsuite Vestibular.

Windows 7
Klik på Programs and Features.

Windows 8
A. Dobbeltklik på Uninstall a program.

B. Vælg det program, du vil afinstallere.
C. Vælg det program, du vil afinstallere.
D. Klik på Uninstall.

C. Klik på Uninstall.
D. Klik på Yes for de resterende spørgsmål.

E. Klik på Yes for de resterende spørgsmål.

Bemærk • Når softwaren afinstalleres, slettes programmet OTOsuite Vestibular, men ikke andre programmer, som var
en del af en tidligere OTOsuite Vestibular-installation (f.eks. SQ-server, National Instruments osv.).

18.2

Opgradering
Det er ikke muligt at ændre den tidligere valgte installationstype, når OTOsuite Vestibular-applikationen opgraderes. Kontakt den lokale repræsentant, hvis I har brug for at få installationstypen ændret.

Vigtigt • I forbindelse med opgradering af en server/klient-installation skal serveren opgraderes først.

Bemærk • Det anbefales at eksportere alle patientdata, der ikke er gemt, før opgradering af softwaren.
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Bemærk • Tillad adgang, hvis der vises firewall-meddelelser.

1. Gem alle åbne filer, og luk alle programmer.
2. Sæt den dvd i, der fulgte med opgraderingen af OTOsuite Vestibular-applikationen.

Bemærk • Hvis computeren er sat op til AutoRun, starter installationen. Hvis AutoRun ikke er initialiseret, skal ikonet
findes på dvd'en.

3. Klik på Opsætning. (Det kan være nødvendigt at lukke dvd'ens indholdsmappe).
4. Klik Yes (Ja) til spørgsmålet i sikkerhedsdialogboksen.
5. Velkomstskærmbilledet vises. Klik på Næste.
6. Vælg Jeg accepterer betingelserne for denne licens.
7. Skærmbilledet Anonym brugsstatistik vises. Klik på Næste.
8. Fortsæt med at klikke på Næste, indtil skærmbilledet Klar til installation vises.
9. Klik på Installer.
10. Klik på Afslut.

18.3

Geninstallering
Det er ikke muligt at ændre den tidligere valgte installationstype, når OTOsuite Vestibular-applikationen geninstalleres.
Kontakt den lokale repræsentant, hvis I har brug for at få installationstypen ændret.

Bemærk • Tillad adgang, hvis der vises firewall-meddelelser.

1. Gem alle åbne filer, og luk alle programmer.
2. Sæt den dvd i, der tidligere blev brugt til at installere OTOsuite Vestibular.

Bemærk • Hvis computeren er sat op til AutoRun, starter installationen. Hvis AutoRun ikke er initialiseret, skal ikonet
findes på dvd'en.

3. Klik på Opsætning. (Det kan være nødvendigt at lukke dvd'ens indholdsmappe).
4. Hvis du har Windows 7 eller Windows 8, vil der blive vist en sikkerhedsdialogboks. Klik på Yes (Ja) .
5. Velkomstskærmbilledet vises. Klik på Næste.
6. Skærmbilledet for programvedligeholdelse vises. Klik på Næste.
7. Skærmbilledet for programfjernelse vises. Klik på Fjern.
8. Klik på Afslut.
9. Klik på Opsætning.
10. Hvis du har Windows 7 eller Windows 8, vil der blive vist en sikkerhedsdialogboks. Klik på Yes (Ja) .
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11. Velkomstskærmbilledet vises. Klik på Næste.
12. Vælg Jeg accepterer betingelserne for denne licens.
13. Skærmbilledet Anonym brugsstatistik vises. Klik på Næste.
14. Fortsæt med at klikke på Næste, indtil skærmbilledet Klar til installation vises.
15. Klik på Installer.
16. Klik på Afslut.
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Fejlfinding
Kalibrering

Problem

Løsning

Laserstrålepunkter ses ikke på væggen eller anden projektionsflade

Kontrollér, at lyset ikke er blokeret af
hår eller reflekteres af en anden genstand i projektionsbanen. Hvis blokering er udelukket, skal du kontakte
Teknisk Support.

Forsigtig • Se ikke
direkte på laserne.
Anden brug af knapper og justeringer
eller anden udførelse
af procedurer end
angivet i vejledningen
kan medføre farlig
strålingseksponering.

Kør knappen er deaktiveret.

Testopsætning vin-

•

for alle Hovedimpuls tests: Lateral, LARP eller RALP, sørg for, at
testen LARP er valgt før kalibrering.

•

for testen Oculomotorisk Blik,
alle Dynamisk tests, alle Repositionering manøvrer samt tests
for Kalorisk skal det sikres, at Syn
blokeret er fravalgt før kalibrering.

Billedet af øjet vises ikke

Hvis brillerne blev fundet i den indledende fase, sluttes USB-kablet igen
til computeren, og der klikkes på fanebladet Generelt i vinduet Valgmuligheder og derefter på Gentilslut
briller.
Hvis brillerne aldrig blev fundet, skal
softwaren lukkes, USB-kablet tilsluttes
igen, og softwaren genstartes.

Øjenbilledet vises, men testvalgene er deaktiveret
(grå). Meddelelsen i statuslinjen indikerer, at brillelicensen ikke er installeret.

Kontakt Otometrics kundesupport
eller Otometrics Hotline for at få en
brillelicens.

due

224

I vinduetTestopsætning

Otometrics - ICS Impulse USB

19 Fejlfinding

Afspilning af videofiler

Indsamling
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Problem

Løsning

Hvis det anvendte operativsystem er Windows 7, kan
følgende fejldialog blive vist, når en gemt videofil forsøges afspillet direkte fra Windows Media Player. Det
opnås ved enten at vælge videofilen fra Windows
Media Player eller ved at dobbeltklikke på videofilen
fra Windows Stifinder.

Problemet kan løses ved at finde filen
Win7codecs v281.exe i mappen Tools
på OTOsuite Vestibular installationsdvd'en. Start installationsprogrammet
ved at dobbeltklikke på filen, og følg
prompterne.

Når den webcam-synkroniserede rumvideo begynder at
streame en video, vises en dialogboks i toppen af billedet.

En installeret applikation prøver at
overtage styringen af videostreamingen. Deaktivér applikationen.
(Metoden til at deaktivere applikationen varierer afhængigt af den specifikke applikation).

Videoen stopper under afspilning

For client/serverinstallationer afspilles
videoen ikke korrekt, hvis klienten og
serveren kommunikerer gennem en
trådløs forbindelse.

Billedhastigheden er for lav til præcis dataindsamling
(der vises en fejlmeddelelse under indsamlingen).

Computerens processor er for langsom
til, at den kan opnå den minimumsbilledhastighed, der er nødvendig for Head-impulstest.
•

Kontrollér, at computeren opfylder minimumsspecifikationerne

•

Luk andre softwareprogrammer

•

Deaktiver trådløst internet

•

Kontrollér, at computeren får
strøm fra en stikkontakt (ikke fra et
batteri)

•

Kontrollér, at strømindstillingerne
er indstillet korrekt (Se side ►
245.)
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Indsamling Hovedimpuls

Problem

Løsning

Hovedimpuls - Ved opstart drejer billedet af hovedet

Efter start af applikationen (eller ved
tryk på Gentilslut briller ) skal brillerne
hvile i 2-3 minutter, før de sættes på
en patient. Dette giver sensorerne,
der formidler hovedpositionsdata,
mulighed for at stabilisere.

langsomt med uret.

Indsamling tæller (Venstre )

Indsamlingstallene stammer fra to forskellige algoritmer, som til sammen sikrer, at kun data af god kvalitet
analyseres.

I vinduet Indsamling: Optællingerne
foretages af den
Indsamlingsalgoritme, der vurderer
hastighedsdata for hovedet og afviser
ugyldige Head-impulser. Se side ►
240.

I vinduet Info (Oplysninger) for 2Danalyse og 3D-analyse :
Optællingerne i Analyse er resultatet
af den analysealgoritme, som vurderer alle dataene en ekstra gang.
Denne algoritme afviser måske data,
som er accepteret af Indsamlingsalgoritmen (vises i kolonnen
Indsamling), hvis de tilsvarende data
for øjenhastighed ikke er gyldige. (For
eksempel hvis testeren har gennemført en acceptabel Head-impuls,
men patienten ikke så på fikseringsprikken).
Visning af analyserede data

Ingen data vist for visse parametre, eller dataene virker
unøjagtige
NA (ikke analyseret) vises der, hvor data skulle være
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Dette kan ske med ældre data, eller
hvis ældre data vises i en nyere softwareversion. Genanalyser dine data
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Problem

Løsning

Analyse Hovedimpuls

Sporing viser saccade, hvor der ikke er rapporteret
nogen saccade-latens for.

Saccaden opstod før 70 ms og mest
sandsynlig, fordi brillerne glider.

Import af patientdata

Oplysninger mangler kolonne

Denne meddelelse vises, hvis de
importerede patientdata er ufuldstændige.
De manglende oplysninger noteres i
den eller de relevante kolonner med
denne meddelelse: Oplysninger
mangler.
Hvis meddelelsen kun vises i kolonnen
Status er de manglende oplysninger
ASCII-rådata *.txt filen.

Patientfilen findes ikke på listen

Det importerede CPR-nummer mangler i den importerede patientfil.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Tekniske specifikationer
ICS Impulse er type 1085 fra Natus Medical Denmark ApS

Interface
USB 2.0 eller 3.0 til pc

Strømforsyning
Apparatet forsynes med strøm via USB (5 V DC, 500 mA)

Funktionsdata
Input

Monokulært (højre øje)

Dataregistreringsrate

250 fps - Hovedimpuls, VOR, Videooptagelse/-afspilning
173 fps - Blik, Skew-deviation, Saccade, Dynamisk, Repositionering, Kal-

orisk
60 fps - når Torsion eller Syn blokeret er valgt
Videooptagelse

30, 60 eller 120 Hz

Øjesporing

100 x 100 pixels (Pupilbillede) - Hovedimpuls, VOR, Monokulært Video Fren-

zel
160 x 120 pixels (Øjenbillede) - Blik, Skew-deviation, Saccade, Dynamisk,
Repositionering, Kalorisk, Monokulært Video Frenzel
376 x 240 pixels (Fuldt billede) - Monokulært Video Frenzel
320 x 240 pixels (når Torsion er valgt)
Område: Vandret ± 30°, Lodret ± 25°
3-Laser saccadestimulus

Område ± 7.5° (maks. 15°)

OTOsuite Vestibular Software

Windows' grafiske brugergrænseflade, højtydende analysesoftware, databaselagring af testdata, avanceret håndtering af patient- og testdata synsblokering til test i fuldstændig mørke

Laserspecifikationer
Bølgelængde

Maksimalt 660 nm

Udgangseffekt

Maksimalt 0,9 mW

Opvarmningstid
<1 min

Driftstilstand
Kontinuerlig drift
Udstyret må ikke anvendes i miljøer med brandfarlige anæstetika (gasser).
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Dimensioner
Briller

Længde

18,4 cm (7,25")

Bredde

1,3 cm (0,5") til 4,4 cm (1,75")

Højde

4,4 cm (1,75")

Vægt

60 g (2,1 oz)

Kalibrering
Systemet kræver ingen kalibrering

Klassifikation
Klasse II
Type B

Driftsmiljø
Temperatur

+15° C til +29° C (59° F til +84,2° F)

Rel. luftfugtighed

30 til 90 %, ikke-kondenserende

Lufttryk

700 hPa til 1.060 hPa

Drift ved temperaturer under -20 °C (-4 °F) eller over +60 °C (140 °F) kan medføre permanent skade på apparatet.

Opbevaring og håndtering
Temperatur

-20° C til +60° C (-4° F til +140° F)

Rel. luftfugtighed

<90 %, ikke-kondenserende

Lufttryk

500 hPa til 1060 hPa

Unik ydeevne
ICS Impulse USB har ingen vigtig funktion.

Standarder
Sikkerhed

Lever op til kravene i UL 60601-1, 1. udg., IEC 60601-1, 2 .udg.: + A1 + A2, 3.
udg. + A1, CAN/CSA-22.2 nr. 60601-1 (2008), IEC 62471, 1. udg., IEC 60825-1,
2. udg.

EMC

IEC 60601-1-2:2007 og EN 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-2:2014 og EN 60601-1-2:2015

Præsentationsbetjening
Anbefalet

Otometrics - ICS Impulse USB

Logitech Wireless Presenter R400, Kensington Wireless Expert Presenter eller
Targus Laser Presentation Remote
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Tilbehør
Tilbehør
Manualer/videoer

20.2
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Kvikguide til løsning til synsblokering - Engelsk

7-50-11301-xx

Kvikguide til Monokulært Video Frenzel - Engelsk

7-50-11302-xx

VHIT Kvikguide - Engelsk

7-50-11300-xx

Oculomotorisk kvikguide - Engelsk

7-50-11304-xx

Position kvikguide - Engelsk

7-50-11303-xx

Monokulært Video Frenzel træningsvideo-DVD

8-49-82700

Undervisningsvideo på DVD om monokulært Video Frenzel
Undervisningsvideo på DVD om vHIT

8-49-82703
8-49-82701

Undervisningsvideo på DVD om position

8-49-82702

Software

OTOsuite Vestibular

8-49-92400

Briller

Ansigtspude 1, 120/pkg

8-62-50200

Ansigtspude 2, 100/pkg

8-62-62300

Stropper

8-35-34200

Optisk renseklud
***Min. mængde 3***

7590527

Fikseringsprik
(2 ark/pkg)

1-26-44000

Løsning til synsblokering (200 sæt/pkg)

8-62-50700

Fjernbetjeningsclips

8-36-00600

Synkroniseret rumvideo

Microsoft Life Cam USB-kamera

2-25-08805

Kabler

Kabelklemme

8-35-36900

Taske/stativ

Transporttaske

8-35-36700

Vægstativ

8-62-45600

Bemærkninger vedrørende EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)
•

ICS Impulse USB er en del af et elektrisk system til medicinsk brug og er derfor underlagt særlige sikkerhedsregler. Af
denne årsag skal installations- og betjeningsvejledningen i dette dokument følges nøje.

•

Højfrekvent bærbart og mobilt kommunikationsudstyr, som f.eks. mobiltelefoner, kan forstyrre ICS Impulse USBs funktioner.
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IEC 60601-1-2:2014 og EN 60601-1-2:2015
Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetiske emissioner fra alt udstyr og alle systemer
ICS Impulse USB er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af ICS Impulse USB skal sikre, at apparatet bruges i
sådanne miljøer.
Emissionstest

Overensstemmelse

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

RF-emissioner

Gruppe 1

ICS Impulse USB anvender kun RF-energi til intern drift. Derfor er RF-emissionerne meget lave

CISPR 11
RF-emissioner

og forårsager sandsynligvis ikke interferens i elektronisk udstyr i nærheden.
Klasse A

CISPR 11

ICS Impulse USB er egnet til anvendelse i alle bygninger, bortset fra boliger og bygninger, der
er direkte tilsluttet det offentlige lavspændingsnetværk, som leverer strøm til bygninger, der
anvendes til beboelse.

Harmoniske emissioner IEC

Ikke relevant

61000-3-2

Bemærk: Emissionskarakteristika for dette udstyr gør det egnet til brug inden for industri og
hospitaler (CISPR 11 klasse A). Hvis dette udstyr anvendes i et beboelsesområde (hvor CISPR 11
klasse B normalt er påkrævet), kan det pågældende udstyr muligvis ikke yde passende beskyt-

Spændingsfluktuationer/flimmer Ikke relevant

telse mod radiofrekvenskommunikationstjenester. Det kan være nødvendigt for brugeren at

IEC 61000-3-3

træffe afhjælpende foranstaltninger, såsom genplacering eller drejning af udstyret.

Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetisk immunitet for alt udstyr og alle systemer
ICS Impulse USB er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af ICS Impulse USB skal sikre, at apparatet bruges i
sådanne miljøer.
Immunitetstest

IEC 60601

Overensstemmelsesgrad

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

Elektrostatisk udladning (ESD) +/- 8 kV kontakt

+/- 8 kV kontakt

Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis

IEC 61000-4-2

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

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

gulvene er belagt med syntetisk materiale, skal den rela-

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

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

tive fugtighed være mindst 30 %. Advarsel: ICS Impulse

-testniveau

USB skal betjenes inden for det angive driftsområde for
at være i overensstemmelse med ESD's indirekte (luft)udladningsniveauer.
Hurtige tran-

+/- 2 kV for elforsyningsledninger

Ingen relevante porte

Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitet som i et

sienter/bygetransienter IEC

+/- 1 kV for input/output-led-

+/- 1 kV for input/output-led-

typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.

61000-4-4

ninger

ninger

Spændingsimpulser (surges)

+/- 1 kV ledning(er) til ledning(er)

Ingen relevante porte

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV ledning(er) til jord

Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitet som i et
typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.

+/- 2 kV input-ledning(er) til jord
+/- 1 kV input-ledning(er) til ledning(er)
+/- 2 kV I/O-ledning(er) til jord
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Spændingsdyk, korte spæn-

0 % U T; 0.5 cyklus

dingsudfald og variationer i

Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

Ingen relevante porte

Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitet som i et
typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø. Hvis bruge-

spændingsforsyningen IEC

270° og 315°

ren af ICS Impulse USB kræver fortsat drift under afbry-

61000-4-11

0 % U T; 1 cyklus

delser af elforsyningen, anbefales det at ICS Impulse USB

og

tilsluttes strøm fra en uafbrudt strømkilde eller et bat-

70 % U T; 25/30 cyklusser

teri.

Enkelt fase: ved 0°
Variationer i spæn-

0 % U T; 250/300 cyklusser

0 % U T; 250/300 cyklusser

30 A/m

Ingen relevante porte, der kan

Effektfrekvens for magnetiske felter skal være inden for

blive påvirket

niveauer, som er karakteristiske for en typisk lokation i et

dingsforsyningen IEC 61000-411
Magnetfelt
med netfrekvens (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

typisk kommercielt eller hospitalsmiljø.
Hvis der registreres negative indvirkninger på målingerne,
ændres placeringen af ICS Impulse USB

U T er AC-netspændingen inden anvendelse af testniveauet.

Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetisk immunitet – for udstyr og systemer i miljøer for lægefagligt personale.
ICS Impulse USB er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af ICS Impulse USB skal sikre, at apparatet bruges i
sådanne miljøer.
Emissionstest

IEC 60601

Overensstemmelsesgrad

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

-testniveau
Ledningsbåren RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz til 80 MHz

150 kHz til 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM-bånd

ISM-bånd

Udstrålet RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,7 GHz

80 MHz til 2,7 GHz

Nærhedsfelter fra trådløs RF-

27 V/m

27 V/m

Sikkerhedsafstanden mellem enhver elektronisk del af

kommunikation

386 MHz

386 MHz

ICS Impulse USB og ethvert trådløst RF-kom-

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

vet), kan det pågældende udstyr muligvis ikke yde

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

passende beskyttelse mod radiof-

28 V/m

28 V/m

rekvenskommunikationstjenester. Det kan være nød-

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

vendigt for brugeren at træffe afhjælpende

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

munikationsudstyr skal være mere end 30 cm (11,8 ").
Bemærk: Emissionskarakteristika for dette udstyr gør det
egnet til brug inden for industri og hospitaler (CISPR 11
klasse A). Hvis dette udstyr anvendes i et beboelsesområde (hvor CISPR 11 klasse B normalt er påkræ-

foranstaltninger, såsom genplacering eller drejning af
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IEC 60601-1-2:2007 og EN 60601-1-2:2007
Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetiske emissioner fra alt udstyr og alle systemer
ICS Impulse USB er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af ICS Impulse USB skal sikre, at apparatet bruges i
sådanne miljøer.
Emissionstest

Overensstemmelse

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

RF-emissioner

Gruppe 1

ICS Impulse USB anvender kun RF-energi til intern drift. Derfor er RF-emissionerne meget lave

CISPR 11

og forårsager sandsynligvis ikke interferens i elektronisk udstyr i nærheden.

RF-emissioner

Klasse A

CISPR 11

ICS Impulse USB er egnet til anvendelse i alle bygninger, bortset fra boliger og bygninger, der
er direkte tilsluttet det offentlige lavspændingsnetværk, som leverer strøm til bygninger, der
anvendes til beboelse.

Harmoniske emissioner IEC

Ikke relevant

61000-3-2
Spændingsfluktuationer/flimmer Ikke relevant
IEC 61000-3-3

Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetisk immunitet for alt udstyr og alle systemer
ICS Impulse USB er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af ICS Impulse USB skal sikre, at apparatet bruges i
sådanne miljøer.
Immunitetstest

IEC 60601

Overensstemmelsesgrad

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

Elektrostatisk udladning (ESD) +/- 6 kV kontakt

+/- 6 kV kontakt

Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV luft

gulvene er belagt med syntetisk materiale, skal den rela-

Undtagen USB-stik og linsemodul

tive fugtighed være mindst 30 %.

-testniveau

+/- 8 kV luft

USB-stik og linsemodul:
+/- 2 kV luft
Hurtige tran-

+/- 2 kV for elforsyningsledninger

+/- 2 kV for elforsyningsledninger

Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitet som i et

sienter/bygetransienter IEC

+/- 1 kV for input/output-led-

+/- 1 kV for input/output-led-

typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.

61000-4-4

ninger

ninger

Spændingsimpulser (surges)

+/- 1 kV ledning(er) til ledning(er)

+/- 1 kV ledning(er) til ledning(er)

Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitet som i et

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV ledning(er) til jord

+/- 2 kV ledning(er) til jord

typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.

Spændingsdyk, korte spæn-

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

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

Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitet som i et

dingsudfald og variationer i

cyklus

cyklus

typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø. Hvis bruge-

spændingsforsyningen IEC

40 % UT (60 % dyk i U T) i 5 cyklus-

40 % UT (60 % dyk i U T) i 5 cyklus-

ren af ICS Impulse USB kræver fortsat drift under afbry-

61000-4-11

ser

ser

delser af elforsyningen, anbefales det at ICS Impulse USB

70 % U T (30 % dyk i U T) for 25

70 % U T (30 % dyk i U T) for 25

tilsluttes strøm fra en uafbrudt strømkilde eller et bat-

cyklusser

cyklusser

teri.

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

<5 % U T (>95 % dyk i U T) i 5 s
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Magnetfelt

3 A/m

3 A/m

Effektfrekvens for magnetiske felter skal være inden for

med netfrekvens (50/60 Hz)

niveauer, som er karakteristiske for en typisk lokation i et

IEC 61000-4-8

typisk kommercielt eller hospitalsmiljø.

U T er AC-netspændingen inden anvendelse af testniveauet.

Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetisk immunitet – for udstyr og systemer, som IKKE er livsopretholdende
ICS Impulse USB er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor. Brugeren af ICS Impulse USB skal sikre, at apparatet bruges i
sådanne miljøer.
Emissionstest

IEC 60601

Overensstemmelsesgrad

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

-testniveau
Ledningsbåren RF

3 V rms

3 V rms

Bærbart og mobilt udstyr til RF-kommunikation må ikke

IEC 61000-4-6

150 kHz til 80 MHz

150 kHz til 80 MHz

befinde sig tættere på en ICS Impulse USB-del, herunder
kabler, end den anbefalede sikkerhedsafstand, som er
beregnet ud fra ligningen, der er gældende for transmitterens frekvens.
Anbefalet sikkerhedsafstand:
d = 1,2
d = 1,2

for 80 MHz til 800 MHz

d = 2,3

for 80 MHz til 2,5 GHz,

hvor P er den maksimale udgangseffekt for transUdstrålet RF

3 V/m

3 V/m

mitteren i watt (W) i henhold til transmitterens produ-

IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,5 GHz

80 MHz til 2,5 GHz

cent, og d er den anbefalede sikkerhedsafstand i meter
(m).
Feltstyrker fra faste RF-transmittere, som bestemmes ved
en elektromagnetisk undersøgelse af stedet, a skal være
mindre end overensstemmelsesgraden i hvert frekvensområde b
Der kan forekomme interferens i nærheden af udstyr,
der er mærket med følgende symbol:

Bemærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højeste frekvensområde.
Bemærkning 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske udbredelse påvirkes gennem absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.
a. Feltstyrkerne fra faste transmittere, herunder basestationer til radiotelefoner (mobil/trådløs), landmobile radioer, amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges teoretisk nøjagtigt. Det bør overvejes at udføre en elektromagnetisk undersøgelse af stedet med henblik på at
vurdere det elektromagnetiske miljø som følge af de faste RF-transmittere. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor ICS Impulse USB bruges, overstiger den
relevante RF-overensstemmelsesgrad ovenfor, skal det løbende kontrolleres, at ICS Impulse USB fungerer korrekt. Hvis der observeres uregelmæssigheder i
driften, kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger, herunder drejning eller flytning af ICS Impulse USB.
b. I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.

Anbefalet sikkerhedsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og ICS Impulse USB

234

Otometrics - ICS Impulse USB

20 Tekniske specifikationer

ICS Impulse USB er beregnet til anvendelse i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er kontrollerede. Kunden eller brugeren af ICS Impulse
USB kan bidrage til at forebygge elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr
(sendere) og ICS Impulse USB som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.
Transmitterens nominelle, maksimale

Sikkerhedsafstand i henhold til senderens frekvens

udgangseffekt

m

W
150 kHz til 80 MHz

80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

For transmittere, der har en anden maksimal udgangseffekt end dem, der er nævnt ovenfor, kan den anbefalede sikkerhedsafstand d i meter (m) bestemmes
ved hjælp af den gældende ligning for transmitterens frekvens, hvor P er transmitterens maksimale udgangseffekt i watt (W) ifølge transmitterens producent.

Bemærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højeste frekvensområde.
Bemærkning 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske udbredelse påvirkes gennem absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.
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Definition af symboler
ICS Impulse
System
FORSIGTIG: Laserstråling. Se ikke ind i strålen. Laserprodukt af klasse 2.

Se brugervejledningen for advarsler og forsigtighedsregler.

Følg brugervejledningen.

I overensstemmelse med Type B-kravene i EN60601-1.

MEDICINSK - Generelt medicinsk udstyr, kun klassificeret mht. elektrisk stød,
brand og mekaniske risici iht. UL 60601-1, første udgave, 2003 CAN/CSA-22.2
nr. 601.1-M90.
Elektronisk udstyr, som er omfattet af direktiv 2002/96/EF om bortskaffelse af
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
Alle udtjente elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal bortskaffes som separat affald. Denne bestemmelse gælder i hele EU. Disse
produkter må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald.
Apparat og tilbehør kan returneres til Otometrics eller en hvilken som helst
Otometrics-leverandør. Du kan også kontakte de lokale myndigheder for at høre
mere om bortskaffelse.
Overholder direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr og RoHS-direktivet
(2011/65/EF).
Kun egnet til jævnstrøm.
(Gælder for brillerne).
I overensstemmelse med klasse II-kravene i sikkerhedsstandard IEC 60601-1.

Kun Rx
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FORSIGTIG: I henhold til amerikansk lovgivning må dette apparat kun sælges til
en læge eller efter lægeordination.
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21.1

Mærkatplaceringer

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

22.1

Producentens ansvar
Producenten er kun ansvarlig for påvirkninger af udstyrets sikkerhed, pålidelighed og ydelse, hvis:
•

Alle former for montering, udbygning, efterjustering, modifikation eller reparation udføres af udstyrets producent eller
teknikere, der er autoriseret af producenten.

•

Den elinstallation, som udstyret tilsluttes, opfylder EN/IEC-kravene.

•

Udstyret anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen.

Producenten frasiger sig ethvert ansvar for driftssikkerhed, pålidelighed og ydelse i forbindelse med apparatet, hvis det er
blevet efterset eller repareret af en tredjepart.
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Kalibreringsalgoritme

Kalibreringsalgoritme

Under kalibrering udfører systemet de trin, der er beskrevet nedenfor:
1. Tænder for venstre laser.
2. Fanger data hver 500 ms. Fortsætter, indstil tre værdier i en række, inden for to pixels af hinanden, er fundet. (Gennemsnit af tre værdier kaldet N1.)
3. Tænder for højre laser.
4. Fanger data hver 500 ms. Fortsætter, indstil tre værdier i en række, inden for to pixels af hinanden, er fundet. (Gennemsnit af tre værdier kaldet R1).
5. Gentager trin 1-4 for at få N2 og R2.
6. Sammenligner N1 og N2. Hvis disse værdier afviger fra hinanden med mere end to pixels, genstartes ved trin 1.
7. Sammenligner R1 og R2. Hvis disse værdier afviger fra hinanden med mere end to pixels, genstartes ved trin 1.
8. Sammenligner afstanden mellem N1 og R1. Hvis denne ikke ligger inden for 15-27 pixels, genstartes ved trin 1.
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App. 2

Algoritmer til indsamling og analyse af Headimpuls

Algoritmer til indsamling og analyse
Begge algoritmer ser på
•

hoved- og øjenhastighed for hver head-impuls.

•

alle 250 datasæt for at fastsætte, hvorvidt en head-impuls skal afvises, ved at sammenligne disse data med data for en
korrekt head-impuls (som defineret af tusinder af head-impulser indsamlet under forskning af vores samarbejdspartnere
i Australien).

•

Head-impulsen afvises, hvis enten hoved- eller øjendata ligger uden for disse forhold:
–

Hovedbevægelse: Sporingen af hovedbevægelse skal have en form, der ligner undervisningskurven.

–

Øjenbevægelse: Øjenbevægelsen skal ligge inden for en specifik grænse, der er sammenlignelig med, hvordan
øjet skal bevæge sig under en korrekt head-impuls.

Kun analysealgoritme
•

Når en Head-impuls er blevet accepteret, før visning af data i 2D/3D-analysevinduet, fjernes datasæt ved start og slutningen af hovedet for at reduceret tallet til 175 datasæt.

•

Analyserer Head-data for at detektere peak hastigheden for Head-impulsen. (Peak hastigheden anvendes i beregningen
af forstærkning).

I sjældne tilfælde afviser analysealgoritmen en Head-impuls, der er accepteret af indsamlingsalgoritmen. For eksempel:
–

hvis øjenhastigheden ikke ændres inden for 10 datasæt, antager algoritmen, at kanten af ROI-feltet og pupillen
ikke kan spores.

–

hvis forstærkningen er mere end +/- 2 SD fra gennemsnittet.

Afvisninger fra analysealgoritmen kan undgå ved korrekt opsætning af testen og udførelse af en korrekt Head-impuls.
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Lær at forstå rådatafiler

Lær at forstå rådatafiler

Følg disse instruktioner for at oprette en fil, som har data organiseret i tabelform:
1. I vinduet Eksporter skal du vælge XML-filer og ASCII-rådata og eksportere patienten.
2. Skift filtypen af tekstfilen fra txt til csv for at konvertere den eksporterede til en *.csv-file (fil med kommaseparerede
værdier).
3. Åbn filen, og slet den første række af overskriftsoplysningerne
Filformatet gælder specifikt for denne testtype:

Øjenpositionstest (Blik, Skew-deviation, position, dynamisk og repositionering)
Kolonne A - Tid
Kolonne B – Øjenposition vandret højre (antal grader, som pupil har flyttet sig fra midten)
Kolonne C – Øjenposition lodret højre (antal grader, som pupil har flyttet sig fra midten)
Kolonne D – Hovedposition W (kvaterniondata)
Kolonne E – Hovedposition X (kvaterniondata)
Kolonne F - Hovedposition Y (kvaterniondata)
Kolonne G - Hovedposition Z (kvaterniondata)
Kolonne H – Absolut øjenposition X (pupilcenter i pixel)
Kolonne I – Absolut øjenposition Y (pupilcenter i pixel)

VOR-tests (VVOR og VORS)
Kolonne A - Tid
Kolonne B – VOR Hoved (hastighed i grader/sekund – for vandret test er det den laterale hovedbevægelse og for den
lodrette test er det den lodrette hovedbevægelse)
Kolonne C – VOR Øje (hastighed i grader/sekund – for vandret test er det den laterale øjenbevægelse og for den
lodrette test er det den lodrette øjenbevægelse)
Kolonne D – Hovedposition W (kvaterniondata)
Kolonne E – Hovedposition X (kvaterniondata)
Kolonne F - Hovedposition Y (kvaterniondata)
Kolonne G - Hovedposition Z (kvaterniondata)
Kolonne H – Absolut øjenposition X (pupilcenter i pixel)
Kolonne I – Absolut øjenposition Y (pupilcenter i pixel)

Head-impuls (Lateral/LARP/RALP)
Kolonne A - Tid
Kolonne B - Hoved: RALP-gyrodata (grader pr. sekund)
Kolonne C - Hoved: LARP-gyrodata (grader pr. sekund)
Kolonne D - Hoved: Laterale gyrodata (grader pr. sekund)
Kolonne E - Øje: vandret hastighed (grader pr. sekund)
Kolonne F - Øje: lodret hastighed (grader pr. sekund)
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App. 4

Anvendelse af rådata til beregning af latens

Følg disse instruktioner for at oprette en fil, som har data organiseret i tabelform:
1. I vinduet Eksporter skal du vælge XML-filer og ASCII-rådata og eksportere patienten.
2. Skift filtypen af tekstfilen fra txt til csv for at konvertere den eksporterede til en *.csv-file (fil med kommaseparerede
værdier).
3. Åbn filen, og slet den første række af overskriftsoplysningerne
Den resulterende fil har følgende seks kolonner.
Kolonne A - Tid
Kolonne B - Hoved: RALP-gyrodata (grader pr. sekund)
Kolonne C - Hoved: LARP-gyrodata (grader pr. sekund)
Kolonne D - Hoved: Laterale gyrodata (grader pr. sekund)
Kolonne E - Øje: vandret hastighed (grader pr. sekund)
Kolonne F - Øje: lodret hastighed (grader pr. sekund)

4. Indsæt en ny kolonne (i dette eksempel er den nye kolonne B).
5. I den første række i den nye kolonne indtastes nul 0
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6. I den anden række i den nye kolonne indtastes denne formel
=(A2-A1)/10000+B1

7. Vælg celle B2, kopiér formlen og sæt den ind i de resterende B-celler. Kolonne B angiver nu tiden i millisekunder
For at beregne latensen oprettes et punktdiagram for tid (B-kolonne) på x-aksen og
•

for en lateral Head-impuls, enten laterale gyro-data eller øjets vandrette hastighed på y-aksen

•

for en RALP Head-impuls, enten RALP gyro-data eller øjets lodrette hastighed på y-aksen

•

for en LARP Head-impuls, enten LARP gyro-data eller øjets lodrette hastighed på y-aksen

Otometrics - ICS Impulse USB

243

App. 5

Tilnærmelse af positionsdata

App. 5

Tilnærmelse af positionsdata

Øjen- og hovedpositionsdata kan tilnærmes ved hjælp af rådata for Head-impuls til beregning af området under kurven.

Bemærk • For laterale Head-impulser anvendes vandrette hastighedsdata. For LARP/RALP Head-impulser anvendes
lodrette hastighedsdata.
For yderligere information om de beregninger, der er anvendt til de viste resultater, kan den produktansvarlige kontaktes på følgende e-mailadresse: wcrumley@gnotometrics.com.
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Indstil strømfunktioner

Indstil strømfunktioner
Vigtigt • Computeren skal altid være tilsluttet strøm ved indsamling af Head-impulsdata. Anvend ikke batteriet som
strømforsyning til computeren.

Indstilling af strømfunktionerne til optimal ydeevne mindsker muligheden for, at billedhastigheden falder til under 219 billeder/sekundet. (Head-impulser afvises, hvis billedhastigheden falder til under 219 billeder/sekundet).
Indstilling af Windows 7- og Windows 8-systemer
1. Åbn Kontrolpanel.

Windows 7

Windows 8

A. Tryk på Windows key.

A. Tryk på Windows key + X.

B. Start med at taste control panel (kontrolpanel), indtil
valgmuligheden Control Panel vises.

B. Vælg Control Panel på listen over valgmuligheder, og
tryk på Enter.

C. Når Control Panel er valgt, trykker du på Enter.

Bemærk • Windows key er placeret ved siden af Alt key. Den kan genkendes på Windows-logoet på tasten. Hvis
tastaturet mangler denne tast, kan du udføre samme funktion ved at trykke på Ctrl+Esc.

2. Klik på Hardware og lyd.
3. Klik på Strømindstillinger.
4. Vælg muligheden Høj ydeevne.

Bemærk • Det kan være nødvendigt at klikke på Skjul yderligere planer for at se valgmuligheden Høj ydeevne.

5. Klik på Skift planindstillinger.
6. Vælg Aldrig for alle valgmuligheder (både På batteri og Tilsluttet).
7. Klik på Gem ændringer.
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App. 7

SPV-algoritme

SPV-algoritme

Formålet med denne analyseprocedure er at lave en kvantificeret registrering af styrken af nystagmussen. I stedet for at
registrere de hurtige faser af nystagmus, hvilket er det mest almindelige inden for SPV-analysealgoritmer, udarbejder
denne algoritme en statistisk profil for nystagmus og udelader alle punkter, der med stor sandsynlighed ikke er langsomme
faser. Denne algoritme er patentbeskyttet.
Fastsættelse af peak påvirkes direkte af indstillingen (N) under Gennemsnitlige SPV-punkter i peak-beregning i vinduet
Valgmuligheder. (Se side ► 187 (Oculomotorisk) og ► 192 (Position) og ► 194 (Kalorisk).)
Når softwaren identificerer peaket, etableres et 10-sekunders vindue omkring punktet. Inden for dette vindue udarbejdes
et gennemsnit af de øverste N-punkter for at fastsætte peaket. Retningen baseres på en analyse af, hvorvidt der er flere
positive eller negative hastigheder i den langsomme fase. Brugeren kan vælge peaket manuelt, hvis den automatiske peakregistrering ikke er acceptabel.
OTOsuite Vestibulars SPV-algoritme fastsætter, hvorvidt der er et peak tilstede, ved at sammenligne antallet af positive
punkter med antallet af negative punkter. Punkter på 0 grader medtages ikke i sammenligningen. Hvis forholdet mellem
positive til negative punkter er mellem 40-60 %, fastsætter softwaren ikke et peak. Klinikeren/lægen skal manuelt kigge på
sporingen og markere peaket, hvis vedkommende mener, at der findes et peak.
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App. 8

Saccadeafvisningskoder

For 3-Laser saccadetest anvendes følgende afvisningskoder:
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Afvisning

Forklaring

1 - Slettet manuelt

Saccaden blev slettet manuelt af testeren.

7 - Startpunkt kan ikke findes

Det punkt, hvor patienten begynder at følge målet, kunne
ikke findes, da patientens øjenhastighed var for langsom.

8 - Startpunkt er en negativ latens

Hvis punktet, hvor patienten begynder at følge målet, er
placeret mellem ½ sekund før starten på den aktuelle saccade og starten på den aktuelle saccade, er dette en negativ latens. En negativ latens er en indikation på, at
patienten gættede på, hvor målet var på vej hen.

9 - Latens for lang

Den maksimale latens er 600 ms. Hvis latensværdien er
større end maksimumværdien, var patienten for lang tid
om at følge stimulus.

10 - Latens for kort

Hvis latensværdien er mindre end 100 ms, er latensen for
kort. Dette skyldes sandsynligvis, at patienten forventede
målet.

11 - Øjenbevægelse forsinket

Øjenbevægelsen kan ikke registreres, da øjenbevægelsen
er for forsinket, og øjenbevægelsen følger ikke målet.

12 - Endelig position for øjenbevægelse følger ikke målet

Øjenbevægelsens endelige position kan ikke registreres,
da øjenbevægelsen ikke følger målet.

13 - Patientamplituden er i den forkerte retning af stimulus

Retningen af patientens amplitude stimulusamplituden
sammenlignes. Hvis de ikke har samme retning, afvises saccaden.

15 - Indledende øjenposition er ikke korrekt

Patientens øje er ikke på målet, når målet bevæger sig.
Patienten forventer enten målet eller samarbejder ikke.

16 - For mange tabte rammer

Computeren taber rammer, og de nøjagtige saccadeparametre kan derfor ikke fastsættes.
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Sammenkobling af OTOsuite VestibularPosition

Sammenkobling af OTOsuite VestibularPosition

Download gratis aVOR App
1. Åbn App Store
2. Søg efter aVOR
3. Download aVOR til din IPad eller IPhone (du skal have version 2.0)

Eksporter OTOsuite Vestibular-data til aVOR
1. Vælg Patientliste, og klik på fanen Eksporter
2. Marker den patient, der skal eksporteres
3. Vælg aVOR-data
4. Klik på Eksporter (datafilen findes under c:\programdata\otometrics\OTOsuite\exports), eller klik på Eksporter til (vælg
placering for datafilen, og noter denne)

Overførsel af OTOsuite Vestibular-data til aVOR
1. Tilslut din IPad eller IPhone til ICS Impulse-computeren (eller enheden, hvor ICS Impulse-data blev eksporteret til) via
et USB-kabel
2. Åbn ITunes på computeren
3. Vælg din IPad-enhed
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4. Klik på Apps
5. Klik på aVOR under fildeling (scroll ned)

6. Under aVOR klikkes på Tilføj fil
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7. Naviger til den placering, hvor de eksporterede data er gemt
8. Marker datafilen, f.eks.

9. Klik på Åbn, eller træk og slip filerne ind i aVOR Dokumenter
10. Klik på Synkroniser (datasynkroniseringen vises øverst i vinduet)

Sammenligning af den dynamiske positionsøjenbevægelse med aVOR forventet øjenbevægelse
1. Åbn aVOR-appen
2. Åbn og foretag aVORindstillingerne, så du kan udføre din potentielle diagnosticering (f.eks. venstre posteriore partikel)
3. Berør ikonet med den runde pil i to sekunder

4. Marker de patientdata, som du ønsker at få vist, og tryk derefter på pil tilbage (øverste venstre hjørne)
5. Venstre øje viser den forventede øjenbevægelse fra aVOR, og højre øje viser øjenbevægelsen fra datafilen. Øjet med
den røde kant angiver den viste øjenbevægelsen i hovedet. For at vælge øjenbevægelsen i hovedet berøres det
ønskede øje til indsætning.
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6. Den viste hovedbevægelse er også fra datafilen og vil køre i en sløjfe.
7. Rør ikke ved din IPad. Dette vil bevæge hovedet baseret på IPad'ens gyro og dermed påvirke hovedbevægelsen fra
datafilen.

Sletning af datafiler fra aVOR dokumenter
1. Vælg din IPad-enhed i ITunes på computeren
2. Klik på Apps
3. Klik på aVOR under fildeling
4. Under aVOR dokumenter markeres filen, og derefter trykkes på Slet på tastaturet
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Testtype

Term i XML-eksport

Multiplikator

Kalibrering for alle tests

<AvgLeftCalibration>

10000

<AvgRightCalibration>

10000

Blik, Spontan og Andet Test

Individuelt punkt tilBlik eller Spontan
Test

Skew-deviation Test

Individuel saccade for Saccade Test
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<VW_GazeTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<MinSPVHR>

0.1

<MaxSPVHR>

0.1

<AvgSPVHR>

0.1

<MinSPVVR>

0.1

<MaxSPVVR>

0.1

<AvgSPVVR>

0.1

<MinSPVTR>

0.1

<MaxSPVTR>

0.1

<AvgSPVTR>

0.1

<Amplitude> - som vist i blikdiagram

0.1

<SPV> - som vist i blikdiagram

0.1

</VW_GazeBeat> - der vil være mange af disse i en
enkelttest
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_SkewDevTest>
<AvgHRSkew>

0.01

<AvgVRSkew>

0.01

<Saccade> - der vil være mange af disse i en enkelttest
<StimAmplitudeDeg>

0.1

<AmplitudeDeg>

0.1
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Testtype

Term i XML-eksport

Hovedimpuls Test

<VW_HITest>

Individuel Hovedimpuls
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Multiplikator

<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> - der vil være mange af disse i en enkelttest
<Gain>

0.0001

<PeakVelocity>

0.0001
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Testtype

Term i XML-eksport

DynamiskPosition Test

<VW_DynamicTest>

Individuelt punkt forDynamiskPosition tests

Repositionering Test

Individuelt punkt for Repositionering
tests

Multiplikatorer for XML-filer

<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<VW_DynamicBeat> - der vil være mange af disse i en
enkelttest
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_RepositioningTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<VW_RepositioningBeat> - der vil være mange af disse i
en enkelttest
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

KaloriskTest(se Blik afsnittet forSpon- <VW_CaloricTest>
tan Test)

Kalorisk Bælgformet

<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<ActualTemp> kun for AirCal

0.1

<SetTemp>

0.1

<Flowrate> kun for AirCal

0.001

<PODS>
<SpontaneousNystagmus>

Individuelt slag forKalorisk tests
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0.1

<VW_CaloricBeat> - der vil være mange af disse i en
enkelttest
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001
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App. 11 Størrelse af Video
Du kan optage kun øjenvideo eller øjenvideo med rumvideo. Hvis du vælger at kombinere øjenvideo og rumvideo, viser
dette eksempel den opnåede filstørrelse for en optagelse på 2 minutter.
Øjenvideo (60 fps, gråtone)

Øjenvideo

Fuldt billede (376

Øjenvideostørrelse

Rumvideostørrelse

Lydfilstørrelse

Kombineret video-

Tid for eksport af kombineret video

(MB)

(MB)

(MB)

filstørrelse (MB)

(minutter)

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

x 240)

Øjenbillede (160 x
120)

Pupilbillede (100 x
100)

I Testvalgmuligheder er standardindstillingen for Komprimering af øjevideo Fra. Dette eksempel viser forskellen i filstørrelsen mellem en komprimeret og en ikke-komprimeret 1-minuts optagelse af en Torsion øjenvideo ved 60 fps.

Torsion Øjenvideoen (60 fps)
Øjenvideo

Størrelse af
komprimeret
øjenvideo
(MB)

Størrelse af ikkeOptagelsestid (minutter)
komprimeret øjenvideo (MB)

Fuldt billede (320 x

28

431

1

240)
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Stikord

Stikord
VOR-data 58
Å

A

Åbenlyse saccader 98, 107

Ansigtspude
Udskiftning 31

A
Adobe Reader 218

A
Arbejdsstationindstillinger 203
Sprog 204

Æ
Ændring af størrelsen på skærmområder 16

A
Arbejdsstationsindstillinger
E-mail 203

A
Afspilning
Blikdata 54

A

Data for Skew-deviation 63

Archive (Arkiv) 206

Dynamiske positionsdata 129
Head-impulsdata 109
Kaloriske data 153

A
Asymmetri 89
Head-impuls 102

Repositioneringsdata 137

Kalorisk bi-termisk 156

Saccadedata 69
Videooptagelse 163
VOR-data 59
A
Aldersbaserede normative data 90
A
Algoritme
Analyse 240
Indsamling 240
Kalibrering 239
Saccadeafvisningskoder 248
SPV 247, 256
A

A
Automatisk protokol 15
A
aVor 249
B
Backup 207
Bælgformet analyse 156
Bælgformet visning 154-155
Bemærkninger
Gennemse
rapportvalgmuligheder
22, 169
Redigering 22

Analyse
Blikdata 50
Data for Skew-deviation 62
Dynamiske positionsdata 125
Head-impulsdata
Enkelttest 88
Forstærkning 88
Kaloriske data 149
Repositioneringsdata 133
Saccadedata 67
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Redigeringsværktøjer 22
Tilføjelse 19
Betjening
Beskrivelse af testkontroller 16
Blik 47
Blikdata
Analyse 50
Indsamling 48
Blikdiagram 54
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Stikord

Bliktest 47

Ekstern monitor

Briller 30

Oculomotorisk visning 47

Firmware 209
Forberedelse 30
Placering 32
Rengøring

Opsætning 215
Positionvisning 121
Ensidig svaghed
Bi-termisk 156

Overflade 30
Spejl 30
Tilpasning

Mono-termisk 155
Erklæringstabeller 230

Korrekt 33

F

Ukorrekt 33

Farvevalgmuligheder 186

Tilslutning 214
Bruger 9

Feedback af hovedposition 189
Ikke anvendt
Test for Skew-deviation 188

Brugeropsætning 201

VOR-test 188
Standard Til

Butterfly-diagram 154, 157

Head-impulstest 189

C
Centrering af referencepunkt 73

SPV-test 47, 121
Fejlfinding 224

D
Data for Skew-deviation

Fejllogs 210
Fjernbetjening

Analyse 62

Kompatible modeller 211

Indsamling 60

Flet patient 27

Info 63

Forberedelse af patient 30
Forstærkning

Databaser 175, 205
Arkiv 205
Auto-indstillinger for sikkerhedskopiering 205
Automatisk
sikkerhedskopiering 207

Analyse 88, 90
Forstærkningsasymmetri
Head-impuls 89, 102
Kalorisk bi-termisk 156

Demodata 217

G

Dix-Hallpike 122
Dynamiske positionsdata

GDT 208
Genanalyse

Analyse 125

Blikdata 52

Indsamling 123

Dynamiske positionsdata 128

Info 127

Head-impulsdata 93

Dynamiske positionstests 122

Kaloriske data 152
Repositioneringsdata 136

E
E-mail 203
Eksport

Saccadedata 69
Grafer
Farvevalgmuligheder 186

ASCII 177
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PDF 177

H

XML 177

Hallpike-Stenger 122
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Stikord

Saccadedata 68

Hastighed i langsom fase (SPV)
Algoritme 247, 256
Graf

VOR-data 59
Installation 211-212

Blik 51
Dynamisk position 126

K

Kalorisk 150

Kalibrering
Algoritme 239

Repositionering 134
Head-impuls

Head-impuls 75

Ændring af visning 93

Kalorisk 141

Algoritme 240
Analyse

Oculomotorisk 43

Enkelttest 88

Position 117
Kalibreringskontrol
Head-impuls 77

Langsom saccade 102
Hexagram 101

Kalorisk 143

Indsamling af data 85

Oculomotorisk 45

Info 92
Kalibrering 75

Position 119
Kalorisk
Kalibrering 141
Øjenvisning på sekundær monitor 146

Kalibreringskontrol 77
Klargøring af patienten 30
Normative data 89, 190
Optagelse af video af øjenbevægelse 80
Optimer indsamling 80
Sporing i realtid 84

Optimer indsamling 146
Valgmuligheder 194
Kalorisk test 146
Kaloriske data
Analyse 149
Analyse af Bælgformet og Butterfly 154

Statusdata 113
Statusgrafer 112
Tests

Indsamling 147

Head-impuls og SHIMP 71

Info 151

Valgmuligheder 189
Vinduet Undervisningskurver 85
Hexagram 101
Hospitalsinfo
Tilpasning 217
Valgmuligheder 198
Hovedimpuls 71

Krav til computer 211
L
Lagringsplaceringer 219
Langsom saccade
Kriterier 92
Langsomme saccader
Analyse 102

I
Import (Importer) 178
Info
Blikdata 52

LARP Head-impulstest 73
Optimer indsamling 80
Lateral test 71
Optimer indsamling 80

Data for Skew-deviation 63
Dynamiske positionsdata 127
Head-impulsdata 92
Kaloriske data 151
Repositioneringsdata 135
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M
Mærkater 237
Minimumskrav til computer 211
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Stikord

Monokulær Video Frenzel 159
Multiplikatorer 253

O
Opsætning 211

N
Navigationspanel
Beskrivelse 14

O
Optagelse af øjenbevægelse
Head-impulsvideo 80

Normative data 89, 190

Oculomotorisk video 40
Positionsvideo 114

O
Oculomotorisk
Analyse
Blik 50

P
Patient

Skew-deviation 62

Eksisterende 25

VOR 58

Flet 27

Beskrivelse af bliktesttyper 47
Beskrivelse af
saccadetesttyper 64
Beskrivelse af test for Skew-deviation 60
Beskrivelse af VOR-testtyper 56
Kalibrering 43
Kalibreringskontrol 45
Øjenvisning på sekundær
skærm 47
Optagelse af video af øjenbevægelse 40
Optimer indsamling 47
Valgmuligheder 187
Ø
Øjenbevægelse

Gennemse 28
Ny 24
Patientliste 24
Chartr 177
Listefunktioner 175
Patienteksport 177
Patientimport 178
Peak hastighed 91
Position
Analyse
Dynamisk position 125
Repositionering 133
Beskrivelse af dynamiske positionstesttyper 122
Beskrivelse af repositioneringstesttyper 130
Kalibrering 117

Ekstern monitor 47, 121, 146
Oculomotorisk
videooptagelse 40
Optagelse af Headimpulsvideo 80

Kalibreringskontrol 119
Øjenvisning på sekundær
skæm 121
Optagelse af video af øjenbevægelse 114

Positionsvideooptagelse 114

Optimer indsamling 121

O
Om 209
O
Omdøbning af flere test 20
O

Valgmuligheder 192
Positionsdata
Tilnærmelse 244
Præsentationsbetjening 16
Beskrivelse af testkontroller 16
Præsentationsfjernbetjening
Kompatible modeller 211

Operatør 189
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Stikord

Pupildetektion
Head-impuls 71
Kalorisk 139
Oculomotorisk 40
Position 114
R
Rådata 241
Beregn latens 242

Sikkerhed
bemærkninger 11
producentens ansvar 238
Vejledning og producentens deklarationstabeller 230
Skærmbilledet i OTOsuite
Vestibular 14
Skærmområder
Ændring af størrelsen 16

Filbeskrivelser 241

Skew-deviationstest 60

Øjenstilling 244

Skjulte saccader 100, 108
Slet

RALP Head-impulstest 73
Optimer indsamling 80
Rapport 165
Knapper på værktøjslinje 174
Rediger 165
Valgmuligheder 169, 199
Rapportlister
Brugertilpasning 168

Test 20
Video 20
Video - kun optagelse 21
Software
Afinstallation 221
Diverse procedurer 221
Geninstallering 222

Import af datasætlister 216
Repositionering

Installation 211

Info 135
Repositioneringsdata

Specifikationer 228

Analyse 133
Indsamling 131
Retningsdominans
Bi-termisk 156
Mono-termisk 155
Rulning 122

Opgradering 221
Spontan 47
Sporing af øjenstilling 18
Analysevisning 51, 55, 62, 67,
125, 134, 150, 155
Under indsamling 49, 61, 66, 123,
132, 148
Sporing i realtid 84
Sporinger

S

afspilning

Saccadeafvisningskoder

Data for Skew-deviation 63
Afspilning

Algoritme 248
Saccadedata

Blikdata 54

Analyse 67

Dynamiske positionsdata 129

Indsamling 64

Repositioneringsdata 137

Info 68

Saccadedata 69

Saccadetest 64
Sekundær monitor
Vis kalorisk video 146
Sekundær skærm
Vis oculomotorisk video 47
Vis positionsvideo 121
SHIMP-test 71

VOR-data 59
Sprog 204
Startmodul 15
Strømfunktioner 245
Strop
Udskiftning 31
Symboler 236

Sideliggende 122
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Stikord

Syn blokeret
Bekræft lystæthed 37
Fastgør højre kop 36

Valgmuligheder for gennemgang af rapport 169
Videoafspilning

Fastgør venstre klap 37
Synkroniseret rumvideo

Blikdata 54

Installation 215
Synsblokering

Dynamiske positionsdata 129

Data for Skew-deviation 63
Head-impulsdata 109

Fjernelse 39

Kaloriske data 153

Forberedelse 36

Repositioneringsdata 137
Saccadedata 69

Placering af briller 37
Systemindstillinger

Videooptagelse 163
VOR-data 59

Administrator 201
Arbejdsstationindstillinger 203

Videooptagelse 159
Head-impulstest 159
Øjenbevægelse

Database 205
Fejllogs 210
Firmware til briller 209

Head-impuls 80

GDT 208

Oculomotorisk 40
Position 114

Om 209

Øjenoptagelseshastighed 161
T

Rumoptagelseshastighed 161

Test af repositionering 130
Testliste
Enkelttest 19
Gennemse patient 28
Kombineret testanalyse 23
Testmiljø

Videostørrelse 256
Vinduet Undervisningskurver 85
Visningstilstande
Skift mellem tilstande 17
VOR-data
Analyse 58

Head-impuls 71

Indsamling 56

Oculomotorisk 40
Position 114

Info 59
VOR-test 56

Tilbehør 230

VORS 56

Tilsigtet anvendelse 9

VVOR 56

U

W

Undervisningstilstand 82

Webcam
Installer 215

V
Valgmuligheder
Farver 186

X
XML-multiplikatorer 253

Generelt 181
Head-impuls 189
Hospitalsinfo 198
Kalorisk 194
Oculomotorisk 187
Position 192
Rapport 199
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