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1

Johdanto
Onnittelut! Olet nyt uuden, kehittyneen ICS Impulse-järjestelmän käyttäjä tai omistaja. Järjestelmän kehittämisessä ovat
olleet mukana tohtorit Ian Curthoys, Michael Halmagyi ja monet muut Sydneyn yliopiston tohtorikunnasta.
Jotta saat mahdollisimman paljon irti ICS Impulse -järjestelmästä, toimitamme järjestelmän mukana käyttöoppaan,
tarvittavat pikaoppaat ja koulutusvideot. Käyttöoppaan elektroninen versio sisältyy sovellukseen. Tämä opas päivitetään
joka kerta, kun asennat uuden OTOsuite Vestibular -version. Toivomme, että järjestelmän käyttö tuntuu helpolta ja että
hyödynnät sen vinkkejä ja tietoja tietojenkeräyksen tarkkuuden parantamiseksi, mitä tulee tasapainoelinten häiriöiden
arviointiin ja tutkimustulosten, raporttien ja potilastietojen hakuun.

1.1

Laitekuvaus
ICS Impulse on laitteiston ja ohjelmiston yhdistelmä. Potilas pitää kevyitä, tiukasti istuvia laseja, joihin on asennettu erittäin
pieni, erittäin kevyt ja erittäin nopea USB-videokamera sekä puoliksi hopealla pinnoitettu peili. Tämä läpinäkyvä peili
heijastaa kuvan potilaan silmästä kameraan. Silmän valaisee alhaisen tason infrapunadiodi, jota potilas ei näe. Pieni anturi
laseissa mittaa pään liikettä. Koko lasijärjestelmä on kevyt, mutta se pitää kiinnittää hyvin päähän luistamisen estämiseksi.
Ohjelmisto tallentaa ja näyttää "pään impulssitutkimuksen" aikana kerättävät tiedot. Pään perusimpulssitutkimus käynnistyy
siten, että tutkija seisoo potilaan takana, joka käyttää laseja. Kun potilasta pyydetään katsomaan eteensä heijastuspinnalle
sijoitettua fiksaatiopistettä, tutkija pyörittää potilaan päätä horisontaalisesti pienessä kulmassa (noin 10–20 astetta) lyhyin,
äkkinäisin ja ennalta arvaamattomin liikkein vaihtelemalla suuntaa ja nopeutta. Lasit keräävät sekä pään että silmän tietoja.
Gyroskooppi mittaa pään liikkeen nopeutta (stimulus). Suurnopeuskamera kaappaa kuvan silmästä. OTOsuite Vestibularohjelmisto käsittelee pään nopeustiedot ja silmän liikkeen nopeustiedot (vasteen). Samanaikaiset tietonäytöt pään ja
silmän liikkeistä antavat lääkärille työkalut sen määrittelemiseksi, onko vaste normaalin rajoissa vai ei.
OTOsuite Vestibular -ohjelmisto myös tallentaa ja näyttää Positionaalinen- ja Liikehermo -tutkimuksen aikana kerättävät
tiedot. Positionaalinen -tutkimus suoritetaan liikuttamalla potilasta asennosta toiseen. Dix-Hallpike -esimerkissä potilas
istuu ja tämän päätä käännetään 45 astetta yhdelle puolelle, minkä jälkeen hänet siirretään istuvasta asennosta makaamaan
selälleen. Liikehermo -tutkimus suoritetaan siten, että potilas katsoo eri suuntiin tai olosuhteet vaihtelevat. Esimerkissä
Katse potilas istuu ja häntä pyydetään katsomaan vasemmalle, oikealle, ylös, alas tai keskelle. Katse -tutkimus voidaan
suorittaa näön kanssa tai näkö estettynä. Sekä Positionaalinen- että Liikehermo -tutkimuksissa lasit keräävät pään ja silmän
tietoja. Pienen anturin kiihtyvyysmittari mittaa pään sijainnin. Näiden tietojen avulla potilaan pään asento ja mahdolliset
liikkeet tutkimuksen aikana näytetään ohjelmistossa. Suurnopeuksinen kamera sieppaa kuvan silmästä. OTOsuite Vestibular
-ohjelmisto käsittelee silmän nopeustietoja (vastetta). Silmän liike analysoidaan hitaan vaiheen nopeuksien määrittämiseksi
(SPV). Pään tietoja käytetään keräyksen aikana vain potilaan pään mahdollisen liikkeen näyttämiseksi ja tutkijan auttamiseksi
potilaan pään oikeassa sijoittamisessa tutkimuksen aikana. Tätä kutsumme "pään asennon palautteeksi". Tutkimukset, joissa
mitataan hitaan vaiheen nopeus, näyttävät silmän sijainnin jäljityksen ja hitaan vaiheen nopeuspisteet kaaviossa. Kohteessa
Liikehermo on 2 tutkimusta, VOR ja Sivupoikkeama, jotka eivät ole SPV-tutkimuksia. VOR (vestibulaarinen okulaarinen
refleksi) mahdollistaa sekä visuaalisen VVOR että VOR -eston (VORS ). Tämä tutkimus on hyvin samanlainen pään
impulssitutkimuksen kanssa, mutta pään liike on hidas (0,5 Hz) ja pieni (10 astetta). VVOR -tutkimuksessa potilas istuu ja
tutkija liikuttaa päätä puolelta toiselle (kuten sinusoidi) potilaan katsoessa kiinteää kohdetta. VORS -tutkimuksessa potilas
istuu ja tutkija liikuttaa päätä puolelta toiselle (kuten sinusoidi) potilaan katsoessa liikkuvaa kohdetta, joka heijastetaan
laseista laserilla. Analyysi on samankaltainen pään impulssin kanssa, ja samanaikaiset tietonäytöt pään ja silmän liikkeistä
antavat lääkärille työkalut sen määrittelemiseen, onko vaste normaalin rajoissa vai ei. Sivupoikkeama -tutkimuksessa
(tunnetaan myös peitetutkimuksena tai vuorottelevana peitetutkimuksena) potilas istuu tutkijan vuorotellen peittäessä ja
paljastaessa silmän. OTOsuite Vestibular-ohjelmisto mittaa silmän sijainnin jäljityksen peittämisen ja paljastamisen aikana ja
näyttää keskimääräisen silmän asennon muutoksen.
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1.2

Käyttötarkoitus
ICS Impulse -järjestelmää käytetään arvioitaessa vestibulo-okulaarista refleksiä (VOR) ja nystagmusta mittaamalla,
tallentamalla, näyttämällä ja analysoimalla pään liikkeitä.

1.3

Tarkoitettu käyttäjä
Huomautus • ICS Impulse -järjestelmä on tarkoitettu vain pätevän terveydenhuoltohenkilökunnan käyttöön.

Oppaassa kuvataan laitteen käyttö yhdessä ohjelmiston kanssa tutkittaessa lasten ja aikuisten tasapainoelimistöä. Lukijalla
oletetaan olevan aikaisempaa tietämystä toimenpiteeseen liittyvistä lääkinnällisistä ja tieteellisistä faktoista. Tästä syystä
tutkimusmenetelmät mainitaan vain siinä määrin, kuin on tarpeen ICS Impulse -järjestelmän oikean, turvallisen käytön
kannalta.
Saat lisätietoa vHIT-harjoitusvideosta tai osoitteesta www.icsimpulse.com. Lisätietoja tutkimuksista, joihin ICS Impulse
perustuu, on osoitteessa www.headimpulse.com.

1.4

Tietoa tästä käyttöohjeesta
Tämä on oppaasi sellaisten perustoimintojen käyttöön, joita tarvitaan ohjelmassa OTOsuite Vestibular ja eri
OTOsuite Vestibular -moduuleissa navigointiin. Tämä sisältää keskeiset toiminnot kuten tutkimustulosten tulostamisen,
potilaiden ja käyttäjien hallinnoinnin sekä tietojen ja tutkimuslaitteiden hallinnan.

Käyttökoulutus
Suosittelemme tutustumista OTOsuite Vestibular -ohjelman ja tutkimuslaitteen toimintoihin ennen potilaan tutkimista.
Sivulla ► 82 on tietoja koulutustilasta, jonka tarkoituksena on auttaa sinua oppimaan pääimpulssitoimenpiteiden oikea
suorittaminen ennen tutkimusten suorittamista potilailla.

1.4.1

ICS Impulse Turvallisuus
Tässä käyttöohjeessa on tietoa ja varoituksia, joita on noudatettava ICS Impulse -järjestelmän turvallisen toiminnan
varmistamiseksi.

Tärkeää • Kansallisia viranomaismääräyksiä ja sääntöjä on aina noudatettava.

Turvallisuustietoja annetaan siellä, missä niitä tarvitaan, ja yleiset turvallisuustiedot kuvataan alkaen sivulta ► 11

1.5

Merkinnät
Varoitus-, tärkeää- ja huomautus-sanojen käyttö
Käyttäjän huomion kiinnitetään tietoihin, jotka koskevat laitteen tai ohjelmiston turvallista ja oikeaa käyttöä, käyttämällä
käyttöoppaassa varoitusilmoituksia seuraavasti:
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Varoitus • osoittaa kuoleman tai vakavan vammautumisen vaaraa käyttäjälle tai potilaalle.

Tärkeää • osoittaa vammautumisen vaaraa käyttäjälle tai potilaalle tai vahingoittumisriskiä tiedoille tai laitteelle.

Huomautus • osoittaa erityisen tarkkuuden tarvetta.

1.5.1

Käyttöohjeessa liikkuminen
Valikot, kuvakkeet ja toiminnot on osoitettu lihavoinnein seuraavasti:

•

10
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Turvallisuushuomautukset ja -varoitukset
Tässä käyttöohjeessa on tietoa ja varoituksia, joita on noudatettava oppaassa kuvattavien laitteiden ja ohjelmistojen
turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Paikallisia viranomaismääräyksiä on myös aina noudatettava.
Otometrics ICS -tuotteita ei ole suunniteltu käytettäväksi minkään sellaisen laitteen kanssa, jota Otometrics ei ole
hyväksynyt. Hyväksymättömät osat voisivat yhdessä aiheuttaa sähkövuodon lisääntymisen. Kaikki ICS Impulse -järjestelmän
osat sopivat käytettäviksi potilasympäristössä.
Kun ICS Impulse-järjestelmää käytetään yhdessä testauslaitteen kanssa, varmista, että kaikkia tutkimuslaitteen käyttöoppaan
tietoja, muistutuksia ja varoituksia noudatetaan.
Katso myös tutkimusmoduulien ja testauslaitteiden turvallisuustiedot vastaavista käyttöoppaista.
1. ICS Impulse-järjestelmän laseissa ei ole osia, jotka käyttäjä voi huoltaa. Turvallisuussyistä ja jotta takuu pysyy voimassa,
lääkinnällisen sähkölaitteen huolto ja korjaus on annettava ainoastaan laitteen valmistajan tai valtuutetun korjaamon
huoltohenkilökunnan tehtäväksi. Jos laitteeseen ilmaantuu vika, laadi yksityiskohtainen kuvaus viasta/vioista ja ota
yhteyttä jälleenmyyjääsi. Älä käytä viallista laitetta.
2. Pidettävä poissa nesteiden lähettyviltä. Älä päästä kosteutta laitteen sisälle. Kosteus laitteen sisällä voi vahingoittaa
instrumenttia tai aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle tai potilaalle.
3. Älä käytä laitetta syttyvien aineiden (kaasujen) läheisyydessä tai happirikkaassa ympäristössä.
4. Luokan 2 lasertuotetta käytetään kalibrointiin. Lasersäde heijastuu laseista kiinteälle pinnalle.

Tärkeää • Älä katso suoraan lasersäteeseen. Ohjainten käyttö tai säätöjen teko tai muiden kuin tässä
määriteltyjen toimenpiteiden tekeminen voi johtaa altistumiseen vaaralliselle säteilylle.

5. Kehotamme asentamaan laitteen ympäristöön, jossa staattisen sähkön määrä on minimoitu. Esimerkiksi antistaattisen
kokolattiamaton käyttö on suositeltavaa.
6. Mitään osia ei saa syödä, polttaa tai käyttää millään tavalla muihin kuin tämän oppaan kohdassa Käyttötarkoitus
kerrottuihin tarkoituksiin.
7. Laite voidaan hävittää normaalina elektroniikkaromuna paikallisten määräysten mukaan.
8. Turvallisuussyistä ja EMC-vaikutusten vuoksi laitteen liittimiin kiinnitettävien osien tulee olla tyypiltään identtisiä
järjestelmän mukana toimitettujen lisäosien kanssa.
9. Laite irrotetaan verkkovirrasta irrottamalla USB-kaapeli.
10. Älä kosketa muita kuin lääketieteellisiä osia, kuten kannettavaa tietokonetta / pöytäkonetta tai tulostinta ja potilasta
samaan aikaan.
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11. Altistuminen sähkömagneettiselle kentälle voi johtaa oikean mittausprosessin häiriintymiseen. ICS Impulse
Järjestelmän kamerat ja gyroskoopit ovat herkkiä sähköhäiriöille. Vältä staattisia purkauksia ja sähkömagneettisia
kenttiä.
12. Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos ilmenee ihon ärsytystä tai epämukavuuden tuntua.
13. Sellaisen kolmannen tahon ohjelmiston asentaminen (sovellukset, ohjelmat tai apuohjelmat), joita Natus
Medical Denmark ApS ei ole määritellyt, voivat vaarantaa tämän järjestelmän turvallisuuden ja tehokkuuden.
14. ICS Impulse-järjestelmä pitää asentaa ja ottaa käyttöön tässä käyttöoppaassa annettujen EMC-tietojen mukaisesti.
Kannettavat/liikuteltavat radiotaajuuslaitteet voivat vaikuttaa lääkinnällisiin sähkölaitteisiin. ICS Impulse-järjestelmä
saattaa ottaa häiriöitä muista laitteista, joihin liittyy CISPR-säteilyvaatimuksia.
15. Muiden kuin tämän laitteen lisävarusteluettelossa mainittujen lisävarusteiden tai kaapeleiden käyttö voi aiheuttaa
emissioiden lisääntymisen tai ICS Impulse-järjestelmän sietokyvyn heikentymisen Lisätietoja on sivulla ► 230.
16. ICS Impulse-järjestelmää ei saa käyttää muiden laitteiden vieressä tai päällä, tai jos se on välttämätöntä, laitetta on
valvottava normaalin toiminnan varmistamiseksi siinä kokoonpanossa, jossa sitä käytetään.
17. Lasien kotelon sisällä on pieni puhallin. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että tuuletusventtiili on tukossa, lasien
pinnan lämpötila voi kosketuksessa potilaaseen nousta 42,2 °C:een.
18. Pään impulssitutkimusta ei saa suorittaa potilaille, joilla on niskavamma, tai jos potilaan lääkäri on määrännyt potilasta
rajoittamaan tai välttämään niskaan kohdistuvaa liikettä tai toimintaa.
19. Varoitukset

Kytkettäessä laitetta USB-liittimiin on otettava huomioon seuraavat asiat:
•

Laitteilla on on oltava hyväksyntä asiaankuuluvien EN/IEC-turvallisuusstandardien, esim. EN/IEC
60950, mukaisesti.

•

Kytkettyjen laitteiden käytöstä potilasympäristössä katso huomautus 1. Varmista, että lääkinnällinen
sähkölaite vastaa standardien EN 60601-1 tai IEC 60601-1 (2005), 3. ed. vaatimuksia.

Huomautus 1: ICS Impulse -järjestelmä on osa sähköistä lääkinnällistä järjestelmää. Kun sähköistä
lääkintälaitetta kootaan, kokoamisesta vastaavan henkilön on huomattava, että sellaisten muiden
laitteiden liittäminen, jotka eivät täytä samoja turvallisuusvaatimuksia kuin ICS Impulse-järjestelmä, voi
heikentää järjestelmän yleistä turvallisuustasoa. ICS Impulse-järjestelmä on suunniteltu standardien EN
60601-1 tai IEC 60601-1 (2005), 3. ed. noudattamiseksi, kun tietokone, tulostin jne. on sijoitettu potilaan
ulottumattomiin, eli vähintään noin 1,5 metrin etäisyydelle.
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Järjestelmän käynnistys
1. Käynnistä tietokone.
2. Kaksoisnapsauta OTOsuite Vestibular-kuvaketta.

Huomautus • Lasien osien käyttöikä pitenee, kun suljet ohjelmiston silloin, kun sitä ei käytetä. Jos ohjelmisto jätetään
auki, jäähdytin käy koko ajan ja jäähdyttää laseja.

Kirjaudutaan sisään

Huomautus • Pääkäyttäjän käyttäjätunnus ja salasana annetaan OTOsuite Vestibular:n ensiasennuksen yhteydessä.
ÄLÄ poista käyttäjänimeä tai salasanaa kirjautumisruudulta ennen kuin olet lisännyt vähintään yhden uuden
käyttäjänimen ja salasana. Varmista, että vähintään yhdellä käyttäjällä on pääkäyttäjän oikeudet. Tietoa uuden
käyttäjän lisäämisestä on sivulla ► 201.

Sisäänkirjautumisruudulla

Huomautus • Salasanassa suurilla ja pienillä kirjaimilla on merkitystä.

1. Anna käyttäjänimi.
2. Anna salasana ja napsauta kohtaa OK

Otometrics - ICS Impulse USB
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OTOsuite Vestibular -näytön ymmärtäminen

Navigointipaneeli

A - Yleiset potilastoimenpiteet, mukaan lukien uuden potilaan määrittäminen ja
potilasluetteloiden käyttö potilaista, joiden tietoja on kerätty. Avaa potilastoimenpiteet, mukaan
lukien potilastietojen muuttaminen ja tutkimusten suorittaminen Automaattinen protokolla luettelosta. Kerätyt tutkimukset avaa luettelon kaikista aiemmin kerätyistä testeistä päivämäärien
mukaan järjestettynä. Katso sivu ► 29.
B - Valikoittain ryhmitellyt tiedot. Laseja koskeva lisenssi määrittelee, mikä tutkimusryhmän
valikoista (esim. Liikehermo , Pään pulssi) avataan, kun OTOsuite Vestibular käynnistetään
ensimmäisen kerran. Napsauta kohtaa

näyttääksesi tai

piilottaaksesi ryhmävalikon kohtia. Kun

ohjelmisto käynnistetään uudelleen, ryhmien asetus on sama kuin edellisessä istunnossa.

Huomautus • Aiemmin kerätyt tiedot potilaasta on osoitettu √-merkillä jokaisen
tutkimustyypin nimen vieressä.

C - Käyttöopas -painike.

14

Status-palkki

Painike, jolla voi piilottaa tai näyttää navigointipaneelin (D), kirjautumispainike (E), nykyinen
käyttäjä (F), järjestelmän tila (G), nykyinen päivämäärä (H) nykyinen aika (I).

Välilehdet

Ylimmän tason välilehdet vastaavat valikkoryhmiä, joista ryhmän kohta on avattu. Tässä esimerkissä
ylimmän tason välilehti on Liikehermo (K). Käytettävissä on vastaava välilehtien alajoukko (J).
Tietoja kerätään aktiivisessa ikkunassa. Muiden ikkunoiden välilehdet mahdollistavat tulosten
tarkastelun ja vertailun.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Käynnistysmoduuli
Tutkimus, joka avautuu, kun OTOsuite Vestibular käynnistetään, riippuu asetuksesta kohdassa Tutkimusvalinnat. Napsauta
navigointipaneelin Valinnat -valikossa kohtaa Tutkimusvalinnat. Tämä avaa Yleistä -ikkunan, joka sisältää Automaattinen
protokolla -asetuksen:
•

Automaattinen protokolla -asetuksena Pois päältä - Kun sovellus käynnistyy, avautuva tutkimus on valittu
Käynnistysmoduuli. Voit vaihtaa eri tutkimukseen valitsemalla tutkimuksen Käynnistysmoduuli -luettelosta.

•

Automaattinen protokolla -asetuksena Päällä - Kun sovellus käynnistyy, avautuva tutkimus on ensimmäinen tutkimus
kohdassa Automaattinen protokolla.

Tietojenkeräyksen aloittaminen
Tietojenkeräys käynnistetään napsauttamalla tutkimustyypin nimeä Automaattinen protokolla -luettelossa tai
napsauttamalla tutkimuksen nimeä asiaankuuluvassa tutkimusryhmässä navigointipaneelissa.
•

Automaattinen protokolla - Napsauta Tutkimusluettelot -ryhmästä kohtaa Automaattinen protokolla.

Napsauta luettelossa tutkimustyypin
nimeä.

Himmennetyt nimet osoittavat, etteivät lasit sisällä lisenssiä kyseiselle
tutkimusryhmälle.
Katso sivulta ► 180 lisätietoja Automaattinen protokolla -luettelon
muuttamisesta.

Test Setup (tutkimuksen asetus) -ikkuna on alustava ikkuna. Tämän ikkunan valinnat vastaavat valittua
tutkimustyyppiä. Kiertävä -asetus vastaa Tutkimusvalinnat -ikkunan asetusta.
Automaattinen protokolla -asetuksena Päällä - Kunkin keräyksen lopussa kunkin uuden tutkimustyypin alustava
ikkuna on Kerääminen -ikkuna paitsi seuraavissa tapauksissa:
•

ROI-koko poikkeaa edellisestä tutkimustyypistä (esimerkiksi Dix-Hallpike - Pään pulssi

•

tai Kiertävä -vertailuruutu vaaditaan, koska Kiertävä ei ollut valittuna luettelon aikaisemmissa
tutkimustyypeissä

Näiden poikkeusten osalta alustava ikkuna uudelle tutkimustyypille on Test Setup (tutkimuksen asetus) -ikkuna.

Automaattinen protokolla -asetuksena Pois päältä - Tutkimustyypin nimen napsauttamisella on sama vaikutus kuin
tutkimustyypin nimen napsauttamisella navigointipaneelissa: Yksittäinen tutkimus kerätään ja Analyysi -ikkuna
näytetään keräyksen päätyttyä. Kohteelle Näkö estetty käytetään tutkimustyypin nimen mukaista asetusta (eikä
kohdassa Tutkimusvalinnat valittua asetusta). Tätä asetusta voidaan muuttaa Test Setup (tutkimuksen asetus) ikkunassa ennen keräyksen aloittamista.

Otometrics - ICS Impulse USB
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•

Tutkimuksen nimi navigointipaneelissa - Napsauta tutkimuksen nimeä.

Test Setup (tutkimuksen asetus) -ikkunassa on valittuna ensimmäinen valintapainike
(äärimmäisenä vasemmalla oleva painike). Näkö estetty ja Kiertävä asetetaan
Tutkimusvalinnat -asetusten mukaan. Muutokset asetuksiin Näkö estetty ja
Kiertävä jäävät voimaan, jos valitaan uusia tutkimustoimenpiteitä. Aina kun
tutkimustyyppi valmistuu, esille tulee Analyysi -ikkuna.

Esityskaukosäädin
Esityskaukosäädin tarjoaa vaihtoehtoisen tavan toteuttaa joitakin tutkimustoimintoja:
•

Käytettäessä toimintoa

Pään asennon palaute

Ennen tietojenkeräyksen käynnistämistä pidä sen sijaan, että napsauttaisit kohtaa
Keski, vasenta painiketta painettuna vähintään 2 sekuntia. (Näyttö päivittyy, kun
painike vapautetaan.)

•

Tutkimuksen
aloittaminen

Paina vasenta painiketta

•

Tutkimuksen keston
pidentäminen

Kun tietojenkeräys käynnistyy, pidä vasenta painiketta painettuna, kunnes
äänimerkki vahvistaa, että tutkimusta on jatkettu. (Näyttö päivittyy, kun painike
vapautetaan.)

•

Tutkimuksen
lopettaminen

Paina oikeaa painiketta

•

Tapahtumamerkin
lisääminen minkä tahansa
SPV-tutkimuksen
seurantaan

Kun tietojenkeräys on käynnistynyt, paina vasenta painiketta

•

Merkitse seuranta
Sivupoikkeama tutkimukselle

Painamalla vasenta painiketta osoitetaan, että silmä on peitetty
Painamalla vasenta painiketta osoitetaan, että silmä ei ole peitetty

Lisätietoa esityskaukosäätimistä on sivulla ► 210.
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Näyttöalueiden koon muuttaminen

Huomautus • Jos näytön aluetta erottaa paksu sininen palkki, alueen kokoa voidaan muuttaa. Esimerkiksi
navigointipaneelin kokoa voidaan muuttaa asettamalla osoitin sinisen palkin päälle, kunnes osoitin muuttuu
kaksipäiseksi nuoleksi (A). Paina hiiren vasen painike alas ja vedä palkki uuteen kohtaan. Nämä palkit erottavat
ikkunoita pystysuunnassa kuten kuvassa mutta voivat erottaa niitä myös vaakasuunnassa.

Näyttötilojen välillä vaihtaminen
Oletuksena kaikkien tutkimusten (Liikehermo , Pään pulssi ja Positionaalinen ) tulokset näytetään yhtä suurissa ikkunoissa
(normaali näyttötila).

Otometrics - ICS Impulse USB
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Voit laajentaa yhtä ryhmän videota napsauttamalla pientä ruutua ikkunan oikeassa ylänurkassa.

Esimerkki normaalista näyttötilasta, jossa näytetään pieni ruutu (A) (2D-analyysi -ikkuna kohteesta Pään pulssi)
Normaaliin katselutilaan palataan napsauttamalla kahta limittäin olevaa ruutua suurennetussa ikkunassa.

Esimerkki normaalista näyttötilasta, jossa näytetään kaksi limittäistä ruutua (B) (2D-analyysi)

18
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Silmän sijainnin jälkien näyttäminen
Silmän sijainnin jäljityksen sisältävien tutkimusten näyttö on mukautettavissa.

Tutkimusvalinnat -asetuksista riippuen vaakasuora (HR) ja pystysuora (VR) silmän sijainnin jäljitys näytetään Silmän
sijainnin jäljitys -ikkunassa. Kerääminen- ja Analyysi -ikkunoille on erilliset asetukset. Nämä asetukset vaikuttavat kaikkiin
potilaisiin.

Näyttäessäsi potilastietoja Analyysi -ikkunassa voit tehdä vain avattua potilasta koskevia muutoksia.
Voit vaihtaa näytettäviä jälkiä valitsemalla vastaavan valintaruudun tai poistamalla sen valinnan jäljen selitteessä. Uusi asetus
on voimassa tutkimuksen uudelleenanalysoinnin ajan. Kun potilastiedosto suljetaan tai potilaalle valitaan toinen tutkimus
tutkimusluettelosta, näyttö vaihtuu sen mukaan, mitä on valittu kohdassa Tutkimusvalinnat.

Huomautus • Mitä tahansa asetuksen muutosta, joka tehdään kohdassa Tutkimusvalinnat potilaan ollessa
avattuna, käytetään potilaaseen.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Tutkimustietojen hallinta
Avaa potilas näyttääksesi tutkimustiedot. Saat luettelon kaikista avatulle potilaalle kerätyistä tutkimuksista napsauttamalla
kohtaa Kerätyt tutkimukset Tutkimusluettelot -ryhmässä. Tutkimukset on järjestetty päivämäärän mukaan. Katso sivu ►
29.

5.1

Tutkimusluettelo - yhden tutkimuksen analyysi
Tutkimus -ikkunassa voit katsella potilaan tutkimusluetteloa. Napsauttamalla sarakkeen otsikoita voit järjestää tutkimukset
uuteen järjestykseen, mikä helpottaa määrätyn tutkimuksen löytämistä. Huomautuksia voidaan lisätä tietyn tutkimuksen
kohdalle.

Tutkimuksen valinta
Näet tietyn tutkimuksen napsauttamalla
Tutkimus -välilehteä ja sitten haluttua
tutkimusta sen korostamiseksi.
Tietyn tutkimuksen paikantaminen on
helpompaa napsauttamalla jotain
sarakkeen otsikkoa. Voit esimerkiksi
napsauttaa Päiväys & aika -sarakkeen
otsikkoa järjestyksen muuttamiseksi
nousevasta (vanhempi ensin) laskevaksi
(uudempi ensin).

Huomautusten lisääminen valittuun tutkimukseen
Lisätietoa tutkimusta koskevista huomautuksista saat sivulta Tutkimusta koskevien huomautusten tekeminen ► 23.
Kun tutkimus on valittu, lisää huomautukset
•

Huomautuksia-ikkunaan tai

•

napsauta Huomautuksia -ikkunaa, joka sisältää muokkaustyökalut.

Huomautukset näkyvät sekä Tutkimus- että Huomautuksia -ikkunassa.

Merkitse tutkimus tiettyyn tarkoitukseen (esimerkiksi osoittamaan epänormaalia tulosta) valitsemalla valintaruutu
sarakkeen otsakkeen alla, joka on merkitty yksilöllisellä symbolilla:
.
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Valitun tutkimuksen poistaminen
Voit poistaa tutkimuksen valitsemalla sen ja napsauttamalla kohtaa Poista tutkimus. Lisätietoja tutkimuksen valinnasta on
sivulla Tutkimuksen valinta ► 20.

Tärkeää • Jos haluat poistaa valitun tutkimuksen, napsauta kehotteen kohtaa Kyllä, jolloin tutkimuksen tiedot
poistetaan pysyvästi. Tutkimustietoja ei voi enää palauttaa.

Videoiden poistaminen
Suosittelemme poistamaan turhat videot, jotta levytilaa säästyisi. Kun video(t) on poistettu, videotietoja ei voida palauttaa.
Kun Yleistä -valintojen asetus kohteelle Autom. videoiden tallennus on Pois päältä, uusia videoita luotaessa esille tulee
joka kerta viesti, jossa kysytään, haluatko tallentaa videot. Tämä valinta mahdollistaa vain tarpeellisten videoiden
tallentamisen.
Jos tutkimus sisältää sekä silmän videon että huonevideon, et voi poistaa vain silmän videota tai vain huonevideota.
Valitun tutkimuksen videot poistetaan napsauttamalla Delete Video (poista video) . Lisätietoja tutkimuksen valinnasta on
sivulla ► 20.

Tutkimuksen nimeäminen uudelleen
Jos tutkimus on suoritettu väärällä nimellä (esimerkiksi valittu Kalorinen -tutkimus oli Vasen viileä mutta suoritettu
Kalorinen -tutkimus oli Oikea viileä), tutkimus voidaan nimetä uudelleen. Napsauta kohtaa Nimeä tutkimus uudelleen.
Valitse tutkimuksen uusi nimi tutkimusluettelon pudotusvalikosta. Jos Näkö estetty -tila ei ole oikein, valitse Näkö estetty
-valintaruutu tai poista sen valinta. Napsauta kohtaa Tallenna.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Pään pulssi videot
Katso sivulta ► 108 tietoja videoiden poistamisesta Pään pulssi Toisto -ikkunasta.

Videon tallennus/toisto videot
Poista videot Videot -valikosta napsauttamalla kohtaa Videon tallennus/toisto. Napsauta kohtaa Toisto. Jos tutkimusta ei
ole korostettu, valitse haluamasi tutkimus napsauttamalla sitä. Napsauta kohtaa Delete Video (poista video) .

Tärkeää • Jos haluat poistaa valitun tutkimuksen videon ja napsautat kohtaa Kyllä kehotteessa, videotiedot
poistetaan pysyvästi. Videotietoja ei voi enää palauttaa.
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Tutkimusta koskevien huomautusten tekeminen
Tutkimusta koskevat huomautukset lisätään Huomautuksia -ikkunassa, joka sisältää myös muokkaustyökalut.

Huomautuksia -ikkuna
(Pään pulssi )

Leikkaa valittu teksti
Kopioi valittu teksti
Liitä leikattu tai kopioitu teksti
Käytä lihavointia
Käytä kursivointia
Käytä alleviivausta
Kumoa toimenpiteet (tekstin syöttö, tekstin
muotoilu jne.) alkaen tuoreimmista
toiminnoista ja jatkaen käänteisessä
järjestyksessä.
Peruuta kumoustoiminto alkaen
uusimmasta kumoamisesta ja jatkaen
käänteisessä järjestyksessä.

Tutkimuksen aikana lisätyt huomautukset tallennetaan tutkimustyypin ja istunnon mukaan, ja niitä voidaan tarkastella ja
muokata valitun tutkimuksen Huomautuksia -ikkunassa.

Muokkausta koskevat huomautukset
Huomautukset näkyvät sekä Tutkimus- että Huomautuksia -ikkunassa.

Huomautuksia voidaan muokata valitun tutkimuksen Huomautuksia -ikkunassa. Huomautuksia -sarakkeessa Tutkimus ikkunassa voidaan lisätä tekstiä tai poistaa sitä.

Huomautukset Review Report Options (tarkastele raportin vaihtoehtoja) -ikkunassa
Tutkimusta koskevat, analyysin aikana lisätyt huomautukset ovat nähtävissä mutta eivät muokattavissa Review Report
Options (tarkastele raportin vaihtoehtoja) -ikkunassa. Huomautukset voidaan sisällyttää raporttiin.

Otometrics - ICS Impulse USB
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5.2

Tutkimusluettelo - yhdistettyjen tutkimusten analyysi
Tässä tutkimusluettelossa voit valita, mitä tutkimuksia sisällytetään yhdistetyn tutkimuksen analyysiin. Tämä yhdistetyn
tutkimuksen analyysi näytetään analyysi-ikkunassa (esimerkiksi Hex Plot (heksametrinen kaavio) -analyysi Pään pulssi tutkimuksista) ja raportissa.
Sisällytettävien tutkimusten valinta
Tutkimus voidaan lisätä napsauttamalla tutkimuksen nimen vieressä olevaa painiketta Näytä -sarakkeessa. Tutkimus
voidaan poistaa napsauttamalla tutkimuksen nimen vieressä olevaa painiketta Näytä -sarakkeessa.
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Potilastietojen syöttö/luettelot
Nykyinen potilas -ryhmä
Nykyinen potilas -ryhmä antaa tietoa sillä hetkellä avoinna olevasta potilaasta.

•

Muokkaa potilastietoja napsauttamalla kohtaa Muokkaa

•

Sulje nykyinen potilas ja aloita uusi tilapäinen potilas napsauttamalla kohtaa Sulje.

Huomautus • Jos potilas ei ole auki, väliaikainen potilas on käytettävissä. Väliaikainen potilas mahdollistaa
tutkimuksen aloittamisen ilman potilastietojen syöttämistä.

Tilapäiselle potilaalle annetaan yksilöllinen numero, joka perustuu potilastiedoston luontipäivämäärään ja -aikaan
(vvvvkkpphhmmss jossa vvvv = vuosi, kk = kuukausi, dd = päivä, hh = tunti, mm = minuutit ja ss = sekunnit).
Kun tiedot on tallennettu, sinua pyydetään muokkaamaan väliaikaisia potilastietoja. Lisätietoa olemassa olevan
potilastiedon muokkaamisesta on sivulla ► 26.

Potilasryhmä
Tässä ryhmässä voit luoda uuden potilaan, näyttää olemassa olevien potilaiden luettelon ja tarkastella kaikkia potilaalle
saatavilla olevia tutkimuksia.

Uusi potilas
Syötä tiedot uudesta potilaasta napsauttamalla kohtaa Uusi potilas ja lisäämällä potilastiedot:

Otometrics - ICS Impulse USB
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•

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).

•

Kaikkien kenttien merkkien maksimimäärä on 45.

•

Potilastunnus voi sisältää numeroita, kirjaimia tai molempia.

•

Merkitse sukupuoli napsauttamalla nuolta alas ja valitsemalla oikea vaihtoehto.

•

Syntymäajan muoto riippuu tietokoneen asetuksista ja näkyy muodossa kk/pp/vvvv tai pp/kk/vvvv (mm = kuukausi, dd =
päivä ja vvvv = vuosi). Vain numerot ovat sallittuja (ei siis kirjaimia).

Huomautus • Potilaan syntymäaika tarvitaan määrittelemään ikään perustuvia normatiivisia tietoja, joita käytetään
potilaan pään impulssien vahvistuksessa.

Sulje lomake tallentamatta muutoksia napsauttamalla kohtaa Peruuta. Tallenna tiedot napsauttamalla kohtaa Tallenna.

Huomautus • Järjestelmä antaa viestin, jos pakollinen kenttä jää tyhjäksi.

Olemassa oleva potilas

Huomautus • Täydellinen kuvaus potilasluettelon toiminnoista on annettu alkaen sivulta ► 174.

Valitse ryhmästä Potilaat Potilasluettelo. Esiin tulevan ikkunan kautta pääsee olemassa olevien potilaiden tietoihin.
Potilastiedot on eritelty sarakkeisiin tietojen tyypin kuten potilaan nimen ja tunnistenumeron mukaan.
Näissä sarakkeissa on mahdollista etsiä tiettyä potilasta syöttämällä muutama merkki tunnistetiedoista:
Sukunimi.
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Napsauta näissä sarakkeissa, joissa hakutoiminto on käytettävissä, sarakkeen otsikon alapuolelta.
Esille tulee pystysuora osoitin (A) ja painike haun tyhjentämiseksi (B).
•

Etsi kirjoittamalla vähintään yksi kirjain tai numero.

•

Voit tyhjentää syötetyn tekstin napsauttamalla kohtaa

.

Olemassa olevaa potilasta koskevan tutkimuksen kerääminen osoitetaan √-merkillä asianomaisessa sarakkeessa:

Liikehermo
Pään pulssi
Positionaalinen
Kalorinen
Videot (Video Frenzel)

Huomautus • Yksilöllinen tunnistesymboli (

) osoittaa, että käyttäjä on halunnut merkitä yhden tai useamman

tutkimuksen tai videon tiettyyn tarkoitukseen (se saattaa viitata esimerkiksi epänormaaleihin tuloksiin, tutkimuksessa
käytettäviin tuloksiin jne.).

Valitse potilas napsauttamalla potilaan nimeä. Potilasluettelon alapuolella olevien painikkeiden avulla voidaan avata ja
muokata potilastiedostoa:
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•

Avaa potilas napsauttamalla Avaa (tai kaksoisnapsauttamalla) tutkimustulosten tarkastelemiseksi.
Aiemmin kerätyt tiedot potilaasta on osoitettu √-merkillä jokaisen tutkimustyypin
nimen vieressä.

Huomautus • Saat luettelon kaikista avatulle potilaalle kerätyistä
tutkimuksista napsauttamalla kohtaa Kerätyt tutkimukset
Tutkimusluettelot -ryhmässä. Tutkimukset on järjestetty päivämäärän
mukaan. Katso sivu ► 29.

•

Tee muutoksia olemassa oleviin potilastietoihin napsauttamalla kohtaa Muokkaa.
Muokkaa potilastietoja tässä lomakkeessa:

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).
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Kahden potilaan yhdistäminen
Yhdistä -ikkunassa kahden potilaan tiedot voidaan yhdistää yhdeksi potilaaksi.
1. Valitse ryhmästä Potilaat Potilasluettelo.
2. Napsauta Yhdistä -välilehteä.

Huomautus • Avoinna olevaa potilasta ei voi yhdistää. Ensimmäinen valittu potilas on Potilas yksi. Toinen
valittu potilas on Potilas kaksi.

3. Valitse kaksi potilasta yhdistettäviksi.

Huomautus • Potilaita ei voi yhdistää, jos on valittu yli kaksi potilasta.

4. Napsauta kohtaa Yhdistä. (Painike on ikkunan oikeassa alakulmassa.)
5. Valitse joko Potilas yksi- tai Potilas kaksi -luettelosta vaadittu Sukunimi, Etunimi, Potilastunnus, Sukupuoli ja
Syntymäaika yhdistettäväksi yhdistettävistä tiedostoista luotuun uuteen tiedostoon.

Huomautus • Jokaisen kentän kohdalla pitää tehdä valinta, vaikka potilasluettelossa ei olisi mitään tietoa.
Tiedot yhdistetään ensin luotuun potilaaseen.

6. Napsauta kohtaa OK. Viesti vahvistaa, että valittujen potilastietojen yhdistäminen onnistui.

Kerätyt tutkimukset -luettelo
Saat luettelon kaikista avatulle potilaalle kerätyistä
tutkimuksista napsauttamalla kohtaa Kerätyt
tutkimukset Tutkimusluettelot -ryhmässä.
Tutkimukset on järjestetty päivämäärän mukaan.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Ikkunassa näytetään kaikki potilaasta kerätyt tiedot.
Tutkimukset on järjestetty päivämäärän ja
tutkimusryhmän mukaan. (Uusimmat tutkimukset
ovat viimeisinä).
Jokainen tutkimusryhmä sisältää kaikki
tutkimustyypit kyseisessä ryhmässä.
Napsauta kohtaa ▶ piilottaaksesi tietyn päivämäärän
tai tutkimusryhmän tutkimusluettelon.
Näytä tutkimuksen tiedot napsauttamalla
tutkimuksen nimeä. Lisätietoja tutkimusluetteloista
on sivulla ► 20.

Kirjaudutaan ulos
Kirjaudu ulos napsauttamalla kohtaa Kirjaudu ulos (A) näytön vasemmassa alakulmassa.
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7

Asetukset ennen tutkimusta

7.1

Potilaan valmistelu
Varoitus • Pään impulssia ei saa suorittaa potilailla, joilla on niskavamma tai jos potilaan lääkäri on määrännyt
potilasta rajoittamaan tai välttämään niskaan kohdistuvaa liikettä.

Ennen tutkimusta potilaalle annetaan nämä yleiset suositukset:
•

Alkoholia ei saa nauttia 48 tuntiin ennen tutkimusta.

•

Silmämeikin käyttö on kielletty.

•

Käytä mukavia vaatteita.

7.2

Lasien valmistelu

7.2.1

Puhdistus ja ylläpito
ICS Impulse -lasit eivät edellytä ennakoivia huoltotoimenpiteitä. Noudata seuraavia suosituksia ja ohjeita lasien
puhdistuksessa ja huollossa.
•

Pidä linssisuojus kamerassa, kun lasit eivät ole käytössä.

•

Pidä instrumentti puhtaana ja mahdollisimman pölyttömänä. Pyyhi pölyt pehmeällä liinalla.

•

Puhdista lasien kotelo tarvittaessa kostealla liinalla, joka on kastettu miedosta pesuaineesta ja vedestä tehtyyn
liuokseen. Älä päästä laseihin kosteutta. Pidä kosteus loitolla jäähdytinpuhaltimesta.

Tärkeää • Laseja tai niiden osia ei saa upottaa puhdistusliuokseen, eikä sitä saa suihkuttaa niiden päälle. Se saattaa
liata elektroniset ja/tai optiset osat.

•

Puhdista peili ja/tai kameran linssi tarvittaessa mukana toimitetulla puhdistusliinalla. Sormenjäljet peilin pinnalla
saattavat aiheuttaa epätarkkaa pupillin tunnistusta. Jos kamera tai peili eivät ole puhtaita, tietojenkeräyksen aikana
näkyy artefakteja.

Tärkeää • Joko peilin tai kameran linssin väärä puhdistus voi naarmuttaa niiden pintaa.

Tärkeää • Lasien kotelon sisällä on pieni puhallin. Pidä puhaltimen siivekkeet esteettöminä.
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7.2.2

Hihnan vaihtaminen
1. Irrota kasvotyyny.
2. Työnnä muovikiinnike kynällä alas ja vedä laseihin kiinnitetty
hihna ulos.
3. Toista sama toisella puolella.
4. Irrota kaapeli hihnan molemmista kiinnikkeistä.

5. Hanki uusi hihnakokoonpano
6. Kiinnitä hihnan kiinnikkeet lasien kumpaankin reunaan.
7. Kiinnitä kaapeli hihnan molempiin kiinnikkeisiin.

7.2.3

Kasvotyynyn vaihtaminen
Huomautus • Potilaskohtainen, kertakäyttöinen kasvotyyny on vaihdettava aina uuden potilaan kohdalla.

1. Voit poistaa kasvotyynyn taivuttamalla laseja hieman ulos kameran vastakkaiselta puolelta ja vetäisemällä kasvotyyny
pois. Irrota kasvotyyny toiselta puolelta.
2. Hävitä käytetty kasvotyyny asianmukaisesti.
3. Hanki uusi kasvotyyny.
4. Kohdista kasvotyynyn kieleke lasien reikään kameranpuoleisella sivulla.
5. Varmista, että kasvotyyny on nenäkappaleen sisällä.
6. Taivuta laseja kevyesti vastakkaiselta puolelta, kohdista kasvotyynyn kieleke lasien tämän puoleiseen reikään.
7. Tarkista vielä, että molemmat sivut ovat kokonaan paikallaan painamalla molemmat puolet sisään.
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7.3

Lasien sijoittaminen
Kun lasit ovat asianmukaisesti paikoillaan, ne istuvat mukavasti nenällä eivätkä luista pois tutkimuksen aikana.

Tärkeää • Lasien istuvuus on tärkeää. Jos lasit eivät istu kunnolla, seurauksena voi olla epätarkka tietojenkeräys.
Lasien luistaminen johtaa usein epätarkkoihin (liian korkeisiin) vahvistusarvoihin.

Huomautus • Saat lisätietoa vHIT-harjoitusvideosta tai osoitteesta www.icsimpulse.com.

1. Ennen lasien pukemista potilaalle on varmistettava,
–

että lasien kasvotyyny on käyttämätön. Katso sivu ► 32.

–

peili on puhdas. Katso sivu ► 31.

Huomautus • Kertakäyttöinen kasvotyyny on vaihdettava toisen potilaan käyttöön.

Tärkeää • Väärä puhdistus voi naarmuttaa peilin pintoja.

2. Vaihda hihna tarvittaessa. Katso sivu ► 32.
3. Aseta lasit potilaan kasvoille niin, että ne istuvat hyvin nenälle.
4. Vie hihna potilaan korvien päältä pään taakse.
5. Kiristä hihna riittävän kireälle, jotta lasit eivät pääse siirtymään tutkimuksen aikana.
6. Jotta johdot eivät olisi liian kireällä pään liikkuessa tutkimuksen aikana, kiinnitä johto potilaan vaatteisiin oikealle
olkapäälle.
7. Varmista, että silmät ovat täysin auki niin, etteivät silmäluomet häiritse pupillin tunnistusta. Venytä silmänympärysihoa
tarvittaessa:
Kallista lasien alareunaa pois kasvoilta, vedä silmän alapuolella olevaa ihoa alas ja aseta lasit uudelleen niin, että iho jää
kireälle. Kallista lasien yläreunaa pois kasvoilta, vedä silmän yläpuolella olevaa ihoa ylös ja aseta lasit uudelleen niin,
että iho jää kireälle.
8. Tarkista silmämääräisesti lasien istuvuus.
9. Kun lasit on asetettu potilaan nenälle ja kiristetty hihnalla, tarkista lasien istuvuus. Jos lasien ja potilaan kasvojen väliin
jää rako, lasit saattavat luistaa. Harkitse siinä tapauksessa kasvotyynyn 2 käyttämistä.
Aukkoja nähdään usein, kun käytetään kasvotyynyä 1 potilaalla, jonka nenä on litteä, mikä on yleistä aasialaista
syntyperää olevilla henkilöillä.
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Kasvotyynytyypit
Kasvotyyny 1

Kasvotyyny 2

Lasien istuvuus
Väärin istuvat lasit

Lasien oikea istuvuus
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Väärien lasien käytöstä voi seurata heikkolaatuisia tietoja
Esimerkki 1 - Tietoja kerätään korealaiselta henkilöltä
Kasvotyynyllä 1

Vahvistusarvot ovat hajanaisia ja silmän seuranta on laajempi kuin pään seuranta. Nämä tiedot ovat seurausta lasien
luistamisesta.
Kasvotyynyllä 2

Vahvistusarvot ovat koossa ja silmän seurannat suppeampia. Nämä tiedot ovat merkki hyvin istuvista laseista.
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Esimerkki 2 - Tietoja kerätään filippiiniläiseltä henkilöltä
Kasvotyynyllä 1

Vahvistusarvot ovat koossa ja silmän seurannat ovat pään seurantoja pienempiä. Nämä tiedot ovat merkki hyvin
istuvista laseista.
Kasvotyynyllä 2

Vahvistusarvot ovat hajanaisia ja silmän seurannoissa on kohinaa. Kasvotyyny 2 oli epämukava, mikä sai potilaan
räpyttämään silmiään ja esti tätä kiinnittämästä katsetta fiksaatiopisteeseen pään impulssin toimenpiteen aikana.

36

Otometrics - ICS Impulse USB

7 Asetukset ennen tutkimusta

7.4

Näkö estetty -ratkaisu ja lasien sijoittaminen

7.4.1

Valmistelu
1. Älä tee tutkimusta täydellisessä pimeydessä. Vaikka se EI vaikuttaisikaan luontevalta, optimaaliset tulokset edellyttävät
hieman ympäristön valoa.
2. Jos potilaalla on pitkät silmäripset, suosittelemme mahdollisen ripsivärin poistamista. Oikean silmän silmäkupin mustan
ikkunan taakse (jonka kautta pupillia seurataan ja silmää tallennetaan) kerääntyvä ripsiväri vaikuttaa kielteisesti
molempien pupillien seurantaan ja silmän tallentamiseen.

Noudata varovaisuutta • ÄLÄ KOSKETA MUSTAA IKKUNAA
Kun käsitelet oikean silmän kuppia, älä koske mustaa ikkunaa. Iholla oleva rasva vähentää ikkunan
sumunestopinnan tehoa. Sormenjäljet haittaavat pupillin seurantaa.

3. Hanki näköä estävä ratkaisu (sisältää kupin oikealle silmälle ja lapun vasemmalle).

Tärkeää • Potilaskohtainen, kertakäyttöinen näkö estetty -ratkaisu on vaihdettava aina uuden potilaan kohdalla,
eikä sitä saa puhdistaa ja käyttää uudelleen.

Oikean silmän kuppi

Vasemman silmän lappu

4. Kerro potilaalle, että hetken on täysin pimeää. Vakuuta potilaalle, että vaikka hän ei näe ulos, lasien kamera voi silti
tallentaa silmän liikkeitä.

7.4.2

Oikean silmälapun kiinnittäminen
1. Irrota muovitausta kupin takaa.
2. Pyydä potilasta avaamaan silmänsä täysin auki.

Huomautus • Kupin asettaminen on helpointa, jos sinä ja potilas istutte samalla tasolla sen sijaan, että itse seisoisit
korkeammalla.

3. Pyydä potilasta katsomaan suoraan eteensä. Pupillin pitää olla keskellä mustaa ikkunaa.
4. Jos potilaan silmäluomi roikkuu, pidä silmäluomea ylhäällä kuppia asettaessasi. Tämä auttaa pitämään potilaan silmän
täysin auki tutkimuksen aikana.
5. Taita kupin sisäreuna taakse ja aseta harjanne nenän oikeaa reunaa vasten.
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A. Harjanne

B.

Taita sivureuna taakse

6. Varmista, että kuppi on keskellä silmää (ei kallistuneena ylös tai alas).

Noudata varovaisuutta • ÄLÄ KOSKETA MUSTAA IKKUNAA
Kun käsitelet oikean silmän kuppia, älä koske mustaa ikkunaa. Iholla oleva rasva vähentää ikkunan sumunestopinnan
tehoa. Sormenjäljet haittaavat pupillin seurantaa.

7. Paina varovasti reunoja, jotta voit varmistaa, että tiiviste on muotoutunut koko matkaltaan. Varmista, että kuppi on
valotiivis.

7.4.3

Vasemman silmälapun kiinnittäminen
1. Poista muovinen tausta lapun takaosasta.
2. Pyydä potilasta sulkemaan silmänsä.
3. Aseta lappu leveämpi puoli nenää kohti. Varmista, että lappu on keskellä silmän päällä (ei kallistuneena ylös tai alas).
4. Paina varovasti reunoja, jotta voit varmistaa, että tiiviste on muotoutunut koko matkaltaan. Varmista, että lappu on
valotiivis.

7.4.4

Tarkista valotiiviys
1. Anna potilaan silmille muutama minuutti aikaa tottua.
2. Kysy, näkeekö potilas mitään valoa. ÄLÄ anna potilaan katsoa suoraan valonlähteeseen (spotti, halogeeni, loisteputki).
3. Kun näönestokuppi ja tyyny on kunnolla asetettu eikä potilas näe valoa, jatka asettamalla lasit potilaan nenälle.

7.4.5

Lasien sijoittaminen näkö estetty -ratkaisun päälle
Huomautus • Ennen lasien asettamista näkö estetty -ratkaisun päälle on varmistettava, että niissä on uusi,
käyttämätön kasvotyyny.

1. OTOsuite Vestibular -ohjelmistossa avataan tutkimus joko tutkimusryhmästä Liikehermo tai Positionaalinen tai Videot
-tutkimusryhmästä avaamalla Videon tallennus/toisto.
2. Aseta lasit potilaan nenälle kuppi keskellä lasien sisäpuolta.
3. Kiristä hihna niin, että lasit pysyvät paikallaan tutkimuksen aikana, mutta niiden EI tarvitse olla yhtä kireällä kuin pään
impulssitutkimuksen aikana.
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Huomautus • Hihnan pitää olla vain riittävän kireällä, jotta lasit pysyvät päässä tutkimuksen aikana (spontaani
nystagmus, katse, positionaalinen). Hihnaa ei siis tarvitse kiristää niin tiukalle kuin pään impulssitutkimuksessa. Liian
kireä hihna työntää näkö estetty -ratkaisua kasvoille aiheuttaen epämukavuutta, joka tekee silmän liikkeen
tallentamisesta vaikeampaa.

4. Tarkista, että silmä on keskellä kupin ikkunaa.
Hyvä sijainti

Huono sijainti

A. Ei keskellä vertikaalisesti: näet enemmän silmäluomea silmän päällä.
B. Ei keskellä vertikaalisesti: Näet vähemmän aluetta silmän alapuolella.
C. Ei keskellä horisontaalisesti: Kupin sisempi reuna ei ole riittävän lähellä
nenää. Huomaa silmänurkka kupin reunalla.
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7.4.6

Näönestokupin ja silmälapun poistaminen
Huomautus • Näönestokupin ja lapun poistaminen hitaasti on paljon miellyttävämpää kuin niiden poistaminen
nopeasti. Tarvittaessa pieni määrä vettä potilaan ihon ja kupin ja/tai lapun välillä tekee niiden irrottamisesta
helpompaa.

1. Pyydä potilasta sulkemaan silmänsä.
2. Vedä kuppi ja lappu HITAASTI pois potilaan kasvoilta.
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Liikehermo

8.1

Tutkimusympäristö
Ympäristö voi vaihdella, mutta potilas pitää pystyä sijoittamaan vähintään yhden metrin päähän seinästä (tai muusta
kiinteästä pinnasta, jota voidaan käyttää heijastuspintana).Tätä asentoa hyödynnetään kalibroinnissa sekä Sakkadi- ja VOR tutkimuksissa. Katse (Katse- ja Spontaneous (spontaani) )- ja Sivupoikkeama -tutkimuksessa potilas pitää asettaa vain
mukavasti joko istumaan tai selälleen pää 30 asteen kulmassa.

Kalibrointi- ja tutkimustarkoituksiin:

Huomautus • Potilaan tulee istua tuolissa, joka on paikallaan eikä kääntyile.

1. Valitse seinä, jonka vierelle voit asettaa potilaan vähintään yhden metrin päähän fiksaatiopisteen eteen.
2. Käytä jotain järjestelmän mukana toimitetuista fiksaatiopisteistä seinällä paikassa, jossa potilas voidaan asettaa aivan
fiksaatiopisteen eteen.

8.2

Silmän liikkeen videotallennus tutkimuksen aikana
Huomautus • Tallenna pitää tarkistaa, jotta kerätyt tiedot voidaan toistaa.

Video -ikkuna näyttää kuvan silmästä.
Tallenna (A) on valittu oletuksena. Silmän videoäänitys ja tietojenkeräys käynnistyvät samaan aikaan.

8.3

Pupillin havaitseminen
Katso pelkkien lasien sijoitusohjeet sivulta ► 33.
Katso näkö estetty -ratkaisun sijoitusohjeet sivulta ► 37.
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1. Valitse tutkimus: Katse, VOR, Sivupoikkeama tai Sakkadi.
2. Valitse tutkimustyyppi. Esimerkiksi Katse -tutkimuksesta on olemassa kaksi tutkimustyyppiä: Katse ja Spontaneous
(spontaani) .

Huomautus • Näkö estetty ei saa olla valittu kalibrointia suoritettaessa.

3. Jos käytät näkö estetty -ratkaisua, valitse valintaruutu Näkö estetty.

Huomautus • Ilman lisenssiä ei ole mahdollista määrittää, esiintyykö Kiertävä -nystagmusta tutkimuksen aikana.
Ostettu lisenssi mahdollistaa silmän sijainnin jäljityksen ja SPV -kaavion.

4. Kiertävä -tietojen keräämiseksi valitse valintaruutu Kiertävä. (Jotta Kiertävä on valittu oletuksena, valitse kohdassa
Tutkimusvalinnat valinta tälle tutkimustyypille tälle tutkimusryhmälle soveltuvassa ikkunassa.) Katso sivulta ► 258,
miten tiedostokokoa suurennetaan, kun valittuna on Kiertävä.
5. Valitse tutkimustoimenpide (A). Esimerkiksi Katse -tutkimusta varten on olemassa seitsemän eri toimsnpidettä: Keski,
Vasen, Ponnahdus vasen, Oikea, Ponnahdus oikea, Ylös ja Alas.

Huomautus • Arvon Näkö estetty tai Kiertävä valitseminen muuttaa kerättyjen tietojen kuvanopeudeksi 60 fps
(kuvaa sekunnissa). Tämä nopeus mahdollistaa sen, että kameran suljin pysyy avoinna pitempään (lisää valotusta),
minkä ansiosta kuvan laatu on parempi.
Kun Näkö estetty valitaan, tutkimusluettelon näkö estetty -sarakkeeseen lisätään valintamerkki.

6. Jos kerätään Kiertävä -tietoja
A. Neuvo potilasta katsomaan suoraan eteenpäin ja pitämään silmät täysin auki.
B. Napsauta kohtaa Sieppaa. Kiertävä -vertailuruutu näytetään Test Setup (tutkimuksen asetus) -ikkunan oikeassa
alakulmassa.
Vertailuruutua verrataan kerättyihin tietoihin sen määrittämiseksi, esiintyykö kiertävää silmän liikettä. Vertailuruutua
voidaan käyttää kaikkien myöhempien SPV-tutkimusten yhteydessä. Jos laatu on huono, opasta potilasta uudelleen ja
napsauta kohtaa Sieppaa uudelleen.
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Hyvä laatu

Huono laatu

7. Sijoita potilas. Katso sivu ► 41.
8. Sijoita ROI (kiinnostava alue) pupillin ympärille:
–

paina vihreää ruutua ja vedä se pupillin keskelle tai

–

paina pupillia keskittääksesi pupillin vihreän ruudun sisään.

9. Video-ikkunassa valitetaan näytettävän kuvan tyyppi: Harmaasävykuva (A) tai Pupillin sijainti (B).

Huomautus • Valintaa Harmaasävykuva tai Pupillin sijainti käytetään vain pupillin tunnistuksen asetuksiin. Silmän
video äänitetään aina harmaasävykuvana.

10. Jos pupillia ei tunnistettu automaattisesti, valitse Autom. kynnys. Järjestelmä keskittää ristikon pupilliin.
11. Pyydä potilasta katsomaan fiksaatiopisteeseen. Arvioi pupillin seuranta tarkkailemalla ristikkoa. Jos ristikko ei seuraa
pupillia (vaan hyppii ympyrää eikä pysy keskellä pupillia), säädä kynnyksen liukusäätimen painikkeella + tai -.
Pupillin tunnistuksella varmistetaan, että järjestelmä seuraa pupillia oikein kalibroinnin ja tiedonkeruun aikana.

Otometrics - ICS Impulse USB

43

8 Liikehermo

Huomautus • Tee lisäsäätöjä mahdollisten valkoisten alueiden poistamiseksi pupillin valkoisen ympyräkuvan
ulkopuolelta.

12. Valitse OK, jos hyväksyt kohdan ROI-paikka.
13. Jos kalibrointia ei ole suoritettu, jatka sivulta ► 44.

8.4

Kalibrointi
Tärkeää •

Tämän prosessin aikana molemmat laserit käynnistyvät. Älä katso suoraan lasersäteeseen. Ohjainten

käyttö tai säätöjen teko tai muiden kuin tässä määriteltyjen toimenpiteiden tekeminen voi johtaa altistumiseen
vaaralliselle säteilylle.

1. Kytke molemmat laserit päälle napsauttamalla kohtaa Laserit päällä.

2. Pyydä potilasta sijoittamaan vasen ja oikea piste yhtä kauas molemmille puolille fiksaatiopistettä.

3. Pyydä potilasta katsomaan vasempaan pisteeseen ja sitten oikeaan. Video -ikkunassa tarkistetaan, että ristikko jatkaa
pupillin seurantaa.

44

Otometrics - ICS Impulse USB

8 Liikehermo

Huomautus • Reaaliaikaiset jäljet (X-akseli sekunneissa) -ikkunasta voit seurata pään ja silmän tietoja.
Tarkkailemalla oranssia pään seurantaa ja vihreää silmän seurantaa voit nähdä, liikuttaako potilas päätään tai
silmiään (sen sijaan, että katsoisi fiksaatiopistettä), räpytteleekö liikaa tai ei seuraa annettuja ohjeita (ei tee
yhteistyötä).

4. Jos ristikko ei seuraa pupillia (vaan hyppii ympyrää eikä pysy keskellä pupillia), säädä kynnyksen liukusäätimen
painikkeella + tai -.
Kalibrointitoimenpiteen aikana potilasta pyydetään katsomaan vuoroin kumpaakin pistettä, jotka tulevat esiin, kun
laserit ovat päällä. Kun potilas kääntää katsettaan, järjestelmä seuraa pupillin liikettä.

Huomautus • Jos potilasta ei voida kalibroida (jos esimerkiksi näkö on niin heikko, että potilas ei näe fiksaatiopistettä
tai lasersäteen pisteitä), napsauta kohtaa Oletus käyttääksesi kalibroinnin oletusarvoa (∆ = 21). Varmista, että
potilas katsoo suoraan eteenpäin kohti fiksaatiopistettä, ennen kuin napsautat Oletus.

Silmän liike kahden lasersäteen pisteen välillä mitataan ja kalibroidaan niiden tunnettujen arvojen perusteella, jotka
on saatu laseista heijastuvista lasersäteiden pisteistä. Kalibrointiarvot ovat suhteessa pikselin sijaintiin, joka vastaa 7,5
astetta vasemmalle ja oikealle keskipisteestä. Ero vasemman ja oikean välillä vastaa pikseleiden määrää 15 asteen
silmän liikkeessä. Näitä arvoja käytetään silmän liikkeen analysoimiseen pään impulssitutkimuksen aikana.
5. Napsauta kohtaa Suorita.

6. Pyydä potilasta kääntymään fiksaatiopisteeseen päin ja olemaan liikuttamatta päätään.
7. Pyydä potilasta seuraamaan lasersäteen pistettä.

Huomautus • Kalibrointiarvot tallennetaan automaattisesti. Tallennettuja kalibrointiarvoja voidaan käyttää kaikkiin
tutkimuksiin. Uudelleenkalibrointiin ei ole tarvetta tutkimusten välillä, ellei laseja ole siirretty. Jos poistut potilaan
tiedostosta ja avaat sen uudelleen, kalibrointi on suoritettava uudelleen.
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Kalibroinnin tarkastus
1. Pyydä potilasta katsomaan fiksaatiopisteeseen ja kääntämään päätään puolelta toiselle pienessä kulmassa (noin 10
astetta).
2. Tarkista, että silmän ja pään nopeudet vastaavat toisiaan.

Hyvä kalibrointi - silmän ja pään nopeudet vastaavat toisiaan

(Esimerkkejä heikosta kalibroinnista on esitetty kohdassa Pään pulssi).

Heikko kalibrointi - Silmän nopeus on liian pieni

Heikko kalibrointi - Silmän nopeus on liian suuri

3. Jos silmän ja pään nopeudet eivät vastaa toisiaan, tarvitaan uudelleen kalibrointia tai potilashistorian uudelleen
tarkastelua.
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Huomautus • Jos potilaan pitää tehdä catch-up sakkadeja alhaisella taajuudella tapahtuvan pään kääntämisen
aikana, se saattaa merkitä joko tasapainoelimen häiriötä, pikkuaivojen toimintahäiriötä tai molempia. Jos
tutkimustulos osoittaa catch-up-sakkadeja alhaisella taajuudella tapahtuvan pään kääntämisen aikana,
suositellaan varovaisuutta pään impulssitutkimusten tulosten tulkitsemisessa. Jos tiedot EIVÄT ole
normaaleissa rajoissa, se saattaa merkitä perifeeristä ja/tai keskialueen häiriötä. Käytä VOR -tutkimuksia
sellaisen potilaan arvioimiseen, jolla on catch-up-sakkadeja kalibroinnin tarkastuksen aikana.

4. Kun kalibrointi on tarkastettu ja olet tyytyväinen tulokseen, napsauta kohtaa Hyväksy.

Kerääminen -ikkuna avautuu ja ohjelmisto on valmis aloittamaan pään impulssitietojen keräämisen.

Tärkeää • Kun kalibrointi on suoritettu, suosittelemme, ettei laseja sijoiteta uudelleen potilaan päässä.
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8.5

Keräämisen optimointi
Sovellus sisältää seuraavat ominaisuudet tietojenkeräyksen onnistumiseksi:
•

External Monitor (ulkoinen monitori)
Voit näyttää myös suuremman kuvan silmästä ulkoisella näytöllä. Jos tietokoneeseen on kytketty ulkoinen monitori,
sijoita se niin, että näet silmän videon helposti. Silmän videon näyttö tietokoneen näytöllä tai ulkoisella näytöllä on
esitetty kohdassa

. Ulkoinen monitori näyttää reaaliaikaisen SPV -arvon SPV -tutkimuksille ja Kulunut aika -

asetuksen. Katse -tutkimuksissa Katseen sijainti muuttuu tutkimuksen aikana silmän liikekulman mukaan keskiviivaan
verrattuna. Sakkadi -tutkimuksissa Hyväksytty- ja Kerätyt -sakkadimäärät näkyvät tutkimuksen aikana. Toiston aikana
ulkoinen monitori näyttää silmävideon. Pään asennon palaute tai Synkronoitu huonevideo näytetään myös, jos se on
asetettu Tutkimusvalinnat-tutkimusvalinnoissa.

Huomautus • Ulkoista näyttöä ei voi käyttää pään impulssitutkimuksessa.

•

8.6

Pään asennon palaute
SPV -tutkimuksissa Pään asennon palaute on oletusasetuksena. Kun tämä vaihtoehto on asetettu, potilaan pään
asennosta näkyy viitekäyrä reaaliajassa tietokoneen näytöllä. Lisätietoja tämän toiminnon asetuksista saa sivulta ► 186.

Katse -tutkimukset
Näissä tutkimuksissa lasit keräävät vaaka- ja pystyasentoista tietoa silmistä. Suurnopeuksinen kamera sieppaa kuvan
silmästä.OTOsuite Vestibular -ohjelmisto prosessoi silmän asentotietoja ja laskee hitaan vaiheen nopeuden (SPV).

Katse -tutkimukset antavat mahdollisuuden arvioida katsetta ja spontaania nystagmusta. Näiden kahden tutkimustyypin
tarkoitus on tunnistaa nystagmus, joka saadaan aikaan pyytämällä potilas katsomaan kohdetta tietyissä asennoissa. Potilas on
yleensä istuvassa asennossa tai kalorisessa asennossa (pää kallistettuna 30°). Silmän asento lasketaan ja näytetään: Katseen
sijainti.

Katse
Tällä tutkimustyypillä arvioidaan potilaan silmän liikettä, kun katse on kiinnittynyt eri suuntiin (Vasen, Oikea, Ylös, Alas ja
Keski). On vielä kaksi lisätutkimusehtoa (Ponnahdus vasen ja Ponnahdus oikea). Nämä ehdot arvioivat ponnahtavaa
nystagmusta. Tutkimus aloitetaan potilaan katsoessa vasemmalle tai oikealle. Sitten tietoja kerätään potilaan palauttaessa
katseen keskelle.
Potilasta arvioiva tutkija antaa stimuluksen, jota potilaan pitää katsoa. Tämä stimulus voi olla vaikka tutkijan sormi, esine
(esimerkiksi kynän kärki tai hiusneula) tai lasersäde, jota heijastetaan seinälle esityskaukosäätimellä. Tai kuten näkö estetty tutkimuksessa potilasta voidaan ohjeistaa sanallisesti katsomaan haluttuun suuntaan. ANSI-standardin mukaan silmiä pitää
tallentaa vähintään 10 sekuntia silmät 30° keskeltä oikealle ja vasemmalle sekä 25° keskeltä ylös ja alas. Katseen asento
kertoo astemäärän, jolla potilaan katse poikkeaa keskiviivasta. Jotta muuttuvaa tai suuntaa vaihtavaa nystagmusta voitaisiin
arvioida, silmiä pitää tallentaa yli 2 minuuttia. Huomaathan, että jos potilas katsoo kauemmas kuin yllä esitetyt asteet,
seurauksena voi olla päätepisteen nystagmus, joka ei ole diagnostisesti relevantti. Katse -tutkimus voidaan suorittaa näön
kanssa tai näkö estettynä.

Spontaneous (spontaani)
Tämä tutkimustyyppi arvioi potilaan silmän liikettä, kun silmät ovat ensisijaisessa asennossaan katse suoraan eteen ilman
visuaalista stimulusta. ANSI-standardin mukaan silmiä pitää mitata vähintään 20 sekuntia. Potilas voi olla eri asennoissa

48

Otometrics - ICS Impulse USB

8 Liikehermo

kuten istumassa, selällään, leuka rintaa vasten tai pää kurotettuna taaksepäin. Spontaneous (spontaani) -tutkimus voidaan
suorittaa näön kanssa tai näkö estettynä.

Muuta
Tämä tutkimustyyppi mahdollistaa kerättävän tutkimuksen määrittämisen ja potilaan silmän liikkeen arvioinnin.

8.7

Katse -tietojen kerääminen
Lisätietoa Tutkimusvalinnat -asetuksista tietoja kerättäessä on sivulla ► 179.

Huomautus • Tutkimus voidaan aloittaa tilapäisellä potilaalla ilman potilastietojen syöttöä. Lue sivulta ► 25 uuden
potilaan luomisesta tai olemassa olevan potilaan avaamisesta.

Kerättäessä tietoa voit seurata pään liikettä käyttämällä Pään asennon palaute -näyttöä tai Synkronoitu huonevideo näyttöä. Voit myös olla käyttämättä kumpaakaan. (Oletusnäyttö asetetaan kohdassa Tutkimusvalinnat.)

Huomautus • Jos käytössä on Synkronoitu huonevideo, kameran asentoa pitää ehkä säätää, jotta voidaan
varmistaa, että potilaan koko pää näkyy videolla tietojenkeräyksen aikana. Ääntä tallennettaessa on tärkeää
sijoittaa kamera niin, että ympäristön melun taso pysyy mahdollisimman alhaisena.

1. Aseta potilaan pää oikeaan kohtaan.
2. Aseta keskiviitepiste:
A. Neuvo potilasta.
B. Napsauta kohtaa Laser päällä (A).
C. Pyydä potilasta katsomaan seinälle heijastettua laserpistettä. Varmista, että potilaan pää on keskellä, ja
napsauta kohtaa Keski tai pidä esityskaukosäätimen vasenta painiketta painettuna vähintään 2 sekuntia.
(Näyttö päivittyy, kun painike vapautetaan.)

3. Pyydä potilasta katsomaan suoraan eteenpäin sormeasi. Varmista, että katseen asennon arvo on 0°.
4. Jatka valinnan mukaan:
•

Tutkimusehto - kaikki paitsi Ponnahdus vasen
Pyydä potilasta seuraamaan stimulusta haluttuun katseen asentoon: Napsauta kohtaa Aloita tai paina vasenta
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painiketta esityskaukosäätimessä aloittaaksesi tietojenkeräyksen.
•

Tutkimusehto - vain Ponnahdus vasen
Pyydä potilasta seuraamaan stimulusta vasemmalle tai oikealle. Napsauta kohtaa Aloita tai paina vasenta painiketta
esityskaukosäätimessä aloittaaksesi tietojenkeräyksen. Pyydä keräyksen aloittamisen jälkeen potilasta siirtämään
katseensa takaisin keskiasentoon.

Voit jatkaa tietojenkeräystä tutkimusvalinnoista asetetun maksimikeston jälkeen napsauttamalla kohtaa Jatka tai
painamalla vasenta painiketta esityskaukosäätimessä. Äänimerkki vahvistaa, että tutkimusta on pidennetty. Napsauta
kohtaa Pysäytä tai paina oikeata painiketta esityskaukosäätimessä lopettaaksesi tietojenkeräyksen.

Silmän sijainnin jäljitys
Tutkimusvalinnat -asetuksista riippuen vaakasuora (HR) ja pystysuora (VR) silmän sijainnin jäljitys näytetään Silmän
sijainnin jäljitys -ikkunassa. Voit lisätä tapahtumamerkin ( ) seurantaan keräyksen aikana jollain seuraavista tavoista:
•

Paina vasenta painiketta esityskaukosäätimessä.

•

Napsauta kohtaa Tapahtuma.

Tapahtumamerkit lisätään seurannan alapuolelle.

SPV arvo
Reaaliaikainen SPV (hitaan vaiheen nopeus) (A) on arvioitu arvo, joka on laskettu SPV -arvion muutosmäärän perusteella.
Arvo näkyy joka vihreänä tai oranssina ikkunan oikeassa yläkulmassa.
•

Vihreä: Kun vaihtelevuus on alhainen, on olemassa suuri todennäköisyys, että arvo on luotettava.

•

Oranssi: Kun vaihtelevuus on suuri, on olemassa pienempi todennäköisyys, että arvo on luotettava

Huomautus • SPV -arvoja, jotka näkyvät oransseina, on pidettävä vähemmän luotettavina, mutta ei
epätarkkoina.

Katseen sijainti arvo
Katseen sijainti -sijainnin arvo (B) on silmän liikkeen kulma keskiviivasta. Sijainti näytetään ennen tietojenkeräyksen
aloittamista ja sen aikana. Vasemmalle suuntautuva silmän liike on negatiivinen arvo. Oikealle suuntautuva silmän liike on
positiivinen arvo.

Huomautus • Saat lisätietoa Liikehermo -harjoitusvideosta tai osoitteesta www.icsimpulse.com.

Kerääminen -ikkunassa näkyvät seuraavat tiedot:
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A. Tutkimustyyppi – sen tutkimuksen nimi, jota varten tietoja on kerätty
(Nimi sisältää tutkimussuunnan ja tutkimusolosuhteet).
B. Kulunut aika – tutkimuksen kesto
C. Kuvanopeus – tiedon hankintatiheys kuvina sekunnissa (fps)
D. Kalibrointi ∆ – etäisyys pikseleinä oikean ja vasemman silmän välillä mitattuna kalibroinnin aikana

Järjestelmä pysähtyy automaattisesti, kun tutkimuksen maksimikesto on saavutettu. (Tutkimuksen maksimikesto asetetaan
kohdassa Tutkimusvalinnat.)
•

Voit jatkaa tietojenkeräystä tutkimusvalinnoista asetetun maksimikeston jälkeen napsauttamalla kohtaa Jatka tai
painamalla vasenta painiketta esityskaukosäätimessä. Äänimerkki vahvistaa, että tutkimusta on pidennetty. Napsauta
kohtaa Pysäytä tai paina oikeata painiketta esityskaukosäätimessä lopettaaksesi tietojenkeräyksen.

•

Voit keskeyttää tutkimuksen napsauttamalla kohtaa Pysäytä tai painamalla oikeaa painiketta esityskaukosäätimestä.
Tiedot tallennetaan.

•

Tutkimuksen voi keskeyttää tallentamatta napsauttamalla kohtaa Peruuta.

Tiedot analysoidaan ja näytetään Analyysi -ikkunassa.

8.8

Katse -tietojen analyysi
Näet tietyn tutkimuksen napsauttamalla Tutkimus -välilehteä ja sitten haluttua tutkimusta sen korostamiseksi. Lisätietoja
tutkimuksen valinnasta on sivulla ► 20.

8.8.1

Analyysi -ikkuna
Tutkimustulosten analyysi voidaan näyttää normaalissa katselutilassa tai suurennetussa tilassa. Katso sivu ► 17.
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Silmän sijainnin jäljitys
Tutkimusvalinnat -asetuksista riippuen vaakasuora (HR) ja pystysuora (VR) silmän sijainnin jäljitys näytetään Silmän
sijainnin jäljitys -ikkunassa.
Voit vaihtaa näytettäviä jälkiä valitsemalla vastaavan valintaruudun tai poistamalla sen valinnan jäljen selitteessä. Uusi asetus
on voimassa tutkimuksen uudelleenanalysoinnin ajan. Kun potilastiedosto suljetaan tai potilaalle valitaan toinen tutkimus
tutkimusluettelosta, näyttö vaihtuu sen mukaan, mitä on valittu kohdassa Tutkimusvalinnat.

Huomautus • Mitä tahansa asetuksen muutosta, joka tehdään kohdassa Tutkimusvalinnat potilaan ollessa
avattuna, käytetään potilaaseen.

Jäljet keskitetään osoittimen ympärille. Raportti tulostaa sen osan jäljestä, joka näkyy Jäljet -ikkunassa osoittimeen
keskitettynä.

Hitaan vaiheen nopeus -kaavio
Tämän kaavion tarkoitus on antaa tietoa nystagmuksen voimakkuudesta. Tämä kaavio näyttää yksittäiset nystagmuspisteet,
joita SPV -algoritmi seuraa horisontaalisesti oikeasta (HR ) tai vertikaalisesti oikeasta (VR ) jäljestä.
SPV-huippu (°/s) -huippuarvo on osoitettu kaaviossa neliöllä.
Voit valita tietyn pisteen napsauttamalla tai käyttää vasenta/oikeaa nuolta pisteiden (iskujen) välillä liikkumiseen. SPVikkuna (B).

Huomautus • Valitse TR näyttääksesi silmän sijainnin jäljen ja SPV -kaavion kohteelle Kiertävä.

Jos algoritmi ei ole poiminut huippua, aseta se kyseiselle jäljelle manuaalisesti. Voit valita analyysin aloitusajan seuraamalla
ohjeita Uusi analyysi -ikkunassa sivulla ► 53.
Katso sivulta ► 249, miten Huippu (°/s) määritetään.
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Analyysin tiedot - Tiedot

Tutkimusparametrit on lueteltu:
•

Tutkimustyyppi – sen tutkimuksen nimi, jota varten tietoja on kerätty

•

Käyttäjä – henkilö, joka oli kirjautunut OTOSuite Vestibular -ohjelmistoon, kun tietoja kerättiin

•

Kalibrointi ∆ – etäisyys pikseleinä oikean ja vasemman silmän välillä mitattuna kalibroinnin aikana

•

Tutkimusaika – päivämäärä ja aika, jolloin keräys aloitettiin

•

Kulunut aika – tutkimuksen kesto

•

Analyysin aloitusaika – aika, jolloin analyysi alkoi

SPV -arvot
•

Piste (°/s) – hitaan vaiheen nopeus valitulle pisteelle (valitulle iskulle)

•

Huippu (°/s) – jossa hitaan vaiheen nopeuden huippuarvo on asetettu
Katso sivulta ► 249, miten Huippu (°/s) määritetään.

•

Kesk. (°/s) – kaikkien analysoitujen tietojen keskimääräinen nopeus

•

Min. (°/s) – kaikkien analysoitujen tietojen miniminopeus

•

Maks. (°/s) – kaikkien analysoitujen tietojen maksiminopeus

Analyysin tiedot - Huomautuksia
Tutkimusta koskevat huomautukset voidaan tehdä ennen tutkimusta, sen aikana tai sen jälkeen. Lisää tai muokkaa
huomautuksia napsauttamalla Huomautuksia -välilehteä. Lisätietoa muokkaustyökaluista on sivulla ► 23.

Huomautus • Tutkimus -ikkunassa aiemmin lisätty teksti näkyy Huomautuksia -ikkunassa.
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Analyysin tiedot - Uusi analyysi

Analyysin alkamisaika - kaikki seurannat
Seurannan tietojen poistaminen analyysista:
1. Siirrä musta osoitin uuteen aloitusaikaan Silmän sijainnin jäljitys ) -ikkunassa.
2. Napsauta Analyysin tiedot -ikkunassa Uusi analyysi -välilehteä.
3. Uudelleenanalysointi tapahtuu napsauttamalla
•

Analysoi uudelleen osoittimelta - analysoi kaikki jäljet, joiden aloitusaika on asetettu seuraavaan täyteen
sekuntiin osoittimen sijainnin jälkeen

•

Analysoi uudelleen koko jälki - analysoi kaikki jäljet alusta

Huomautus • Aloitusaika näkyy Tiedot -ikkunassa.

SPV Graph (SPV-kaavio)
Huomautus • Ilman lisenssiä ei ole mahdollista määrittää, esiintyykö Kiertävä -nystagmusta tutkimuksen aikana.
Ostettu lisenssi mahdollistaa silmän sijainnin jäljityksen ja SPV -kaavion.

Valitse muokattava jälki valitsemalla HR, VR tai TR.
•

•

Piste (°/s)
–

Poista - poistaa valitun pisteen analyysistä ja raportista

–

Palauta - palauttaa kaikki pisteet, jotka poistettiin manuaalisesti

Huippu (°/s)
–

Valitse - asettaa uuden huipun osoittimen sijainnin mukaan

–

Palauta - palauttaa huipun algoritmin määrittelemään sijaintiin

Katso sivulta ► 249, miten Huippu (°/s) määritetään.
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8.8.2

Tietojenkeräyksen toisto
Silmän sijainnin jäljitys ja silmän video voidaan toistaa synkronoituna pään asennon palautteen tai tutkimuksen aikana
tallennetun huonevideon kanssa.
Videon toistopainikkeet ja valinnat

Toista

Aloittaa synkronoidun toiston.

Tauko

Pysäyttää synkronoidun toiston.

Pysäytä

Lopettaa synkronoidun toiston.

Play from Cursor (toista

Valitse toiston käynnistämiseksi osoittimen paikasta. Jos ei valittuna, toisto
käynnistyy seurannan alusta.

osoittimesta)

Speed (nopeus)

Huomautus • Ennen toiston nopeuden asettamista on tarkastettava
tallennettu kuvanopeus (fps), joka on osoitettu silmän videon alla.

•

Normaali - silmän video tallennettuna nopeudella 30 ruutua sekunnissa
voidaan toistaa normaalilla nopeudella.

•

Hidas - silmän video tallennettuna nopeudella 60 ruutua sekunnissa
voidaan toistaa normaalilla tai hitaalla nopeudella.

•

Hitaampi - silmän video tallennettuna nopeudella > 60 ruutua
sekunnissa voidaan toistaa normaalilla, hitaalla tai hitaammalla
nopeudella.

8.8.3

Katsekaavio
Ennen versiota 4.0 kerättyjä tietoja varten on napsautettava Analyysi -välilehteä. Napsauta Analyysin tiedot -ikkunassa
Uusi analyysi -välilehteä. Uudelleenanalysoi tiedot napsauttamalla kohtaa Analysoi uudelleen osoittimelta tai Analysoi
uudelleen koko jälki. Napsauta Katsekaavio -välilehteä ja valitse tutkimus kohdasta Tutkimusluettelo näyttääksesi tiedot
tässä ikkunassa. Kaikki viisi katsetutkimusta pitää uudelleenanalysoida erikseen Katsekaavion analyysi -ikkunan tietojen
täyttämiseksi.
Katsetutkimuksen ehdot Keski, Vasen, Oikea, Ylös ja Alas voidaan näyttää Katsekaavion analyysi -ikkunassa. Voit poistaa
tai lisätä tutkimuksia napsauttamalla
-sarakkeessa kohdassa Tutkimusluettelo. Vain yksi tutkimus kutakin tutkimusehtoa
kohden voidaan valita näytettäväksi.
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Silmän sijainnin jäljitys
Horisontaalinen (HR) ja vertikaalinen (VR) silmän sijainnin jäljitys näkyy Silmän sijainnin jäljitys -ikkunassa.
Jäljet keskitetään osoittimen ympärille. Voit näyttää koko jäljen napsauttamalla Analyysi -välilehteä.

Katsekaavion analyysi
Kaavio näyttää automaattisen analyysin tulokset.

Silmän suhteellinen sijainti määritetään kullekin ehdolle. Kukin tutkimusehto esitetään ruutuna kaaviossa: oikealle
suuntautuva katse vasemmassa ruudussa (perustuen potilaan tutkijaan katsomiseen), vasemmalle suuntautuva katse oikeassa
ruudussa, ylös suuntautuva katse yläruudussa, keskikatse keskiruudussa ja alas suuntautuva katse alaruudussa. Kunkin
tutkimusehdon nystagmus arvioidaan suunnan, nopeuden ja amplitudin suhteen. Kaavion nuolet näyttävät
•

suunnan (pisteet suuntaan perustuvat potilaan tutkijaan katsomiseen),

•

amplitudin voimakkuuden (nuolen palkin paksuuden mukaan) ja

•

nystagmuksen nopeuden (nuolen pyrstön paksuuden mukaan).

Nuolen intensiteetit asetetaan kohdassa Tutkimusvalinnat. Ympyrä tarkoittaa, ettei nystagmusta ole havaittu.
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Seuraavat arvot annetaan kullekin valitulle Katse -tutkimusehdolle:

8.9

•

Suunta : suunta, johon nystagmus iskee

•

SPV x̄ (°/s) : nystagmuksen hitaan vaiheen keskimääräinen nopeus asteina sekunnissa

•

Amplitudi (°) : nystagmuksen keskimääräinen amplitudi asteina

VOR -tutkimukset
Näissä tutkimuksissa lasit keräävät sekä pään että silmän tietoja. Gyroskooppi mittaa pään liikkeen nopeutta (stimulusta).
Suurnopeuksinen kamera sieppaa kuvan silmästä. OTOsuite Vestibular-ohjelmisto käsittelee silmän ja pään nopeustietoja
(vaste). Samanaikaiset tietonäytöt pään ja silmän liikkeistä antavat lääkärille työkalut sen määrittelemiseksi, onko vaste
normaalin rajoissa vai ei.

VOR -tutkimukset suovat mahdollisuuden arvioida vestibulo-okulaarista refleksiä (VOR) visuaalisella parannuksella ja ilman
sitä. Näiden kahden tutkimustyypin tarkoituksena on tunnistaa, onko catch-up sakkadeita kummassakaan
tutkimusolosuhteessa. Potilas on istuvassa asennossa 1 metri seinästä, fiksaatiopiste on kiinteä ja vaimennuskohde
heijastettu.

VVOR (Visuaalinen VOR)
Tämä tutkimustyyppi arvioi potilaan vestibulo-okulaarista refleksiä visuaalisella parannuksella. Potilasta pyydetään
katsomaan seinällä olevaan kiinteään fiksaatiopisteeseen. Potilasta arvioiva tutkija siirtää hitaasti potilaan päätä noin 0,5
Hz:ssä ja 10 asteen amplitudilla vaakatasossa tai pystytasossa. Potilaan täytyy pitää yllä katse pisteeseen koko tutkimuksen
ajan.

VORS (VOR -esto)
Tällä tutkimuksella arvioidaan potilaan vestibulo-okulaarista refleksiä ilman visuaalista parannusta. Pyydä potilasta
katsomaan seinälle heijastettua laser-pistettä. Tämä laserpiste liikkuu pään mukana. Potilasta arvioiva tutkija siirtää hitaasti
potilaan päätä noin 0,5 Hz:ssä ja 10 asteen amplitudilla vaakatasossa tai pystytasossa. Potilaan täytyy pitää yllä katse
pisteeseen koko tutkimuksen ajan. Tämä tutkimus voidaan suorittaa pimennetyssä huoneessa.

8.10

VOR -tietojen kerääminen
Lisätietoa Tutkimusvalinnat -asetuksista tietoja kerättäessä on sivulla ► 179.

Huomautus • Tutkimus voidaan aloittaa tilapäisellä potilaalla ilman potilastietojen syöttöä. Lue sivulta ► 25 uuden
potilaan luomisesta tai olemassa olevan potilaan avaamisesta.

Tietoja kerättäessä Synkronoitu huonevideo on käytettävissä. (Kameran nopeamman kuvanopeuden vuoksi Pään asennon
palaute ei ole käytettävissä VOR -tutkimusten yhteydessä.)
Jos käytössä on Synkronoitu huonevideo, kameran asentoa pitää ehkä säätää, jotta voidaan varmistaa, että potilaan koko
pää näkyy videolla tietojenkeräyksen aikana. Ääntä tallennettaessa on tärkeää sijoittaa kamera niin, että ympäristön melun
taso pysyy mahdollisimman alhaisena.
1. Neuvo potilasta. (Pyydä potilasta esimerkiksi pitämään silmät auki ja katsomaan fiksaatiopisteeseen).
2. Napsauta kohtaa Aloita tai paina vasenta painiketta esityskaukosäätimessä aloittaaksesi tietojenkeräyksen. Voit jatkaa
tietojenkeräystä tutkimusvalinnoista asetetun maksimikeston jälkeen napsauttamalla kohtaa Jatka tai painamalla
vasenta painiketta esityskaukosäätimessä. Äänimerkki vahvistaa, että tutkimusta on pidennetty. Napsauta kohtaa
Pysäytä tai paina oikeata painiketta esityskaukosäätimessä lopettaaksesi tietojenkeräyksen.
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Jälkitallennukset näytetään Reaaliaikaiset jäljet (X-akseli sekunneissa) -ikkunassa. Tämä näyttö sisältää silmän ja pään
nopeuden. Voit lisätä tapahtumamerkin ( ) seurantaan keräyksen aikana jollain seuraavista tavoista:
•

Paina vasenta painiketta esityskaukosäätimessä.

•

Napsauta Tapahtuma.

Tapahtumamerkit lisätään seurannan alapuolelle.

Huomautus • Saat lisätietoa Liikehermo -harjoitusvideosta tai osoitteesta www.icsimpulse.com.
Kerääminen -ikkunassa näkyvät seuraavat tiedot:
A. Tutkimustyyppi – sen tutkimuksen nimi, jota varten tietoja on kerätty
(Nimi sisältää tutkimussuunnan ja tutkimusolosuhteet).
B. Kulunut aika – tutkimuksen kesto
C. Kuvanopeus – tiedon hankintatiheys kuvina sekunnissa (fps)
D. Kalibrointi ∆ – etäisyys pikseleinä oikean ja vasemman silmän välillä mitattuna kalibroinnin aikana

Järjestelmä pysähtyy automaattisesti, kun tutkimuksen maksimikesto on saavutettu. (Tutkimuksen maksimikesto asetetaan
kohdassa Tutkimusvalinnat.)
•
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Voit jatkaa tietojenkeräystä tutkimusvalinnoista asetetun maksimikeston jälkeen napsauttamalla kohtaa Jatka tai
painamalla vasenta painiketta esityskaukosäätimessä. Äänimerkki vahvistaa, että tutkimusta on pidennetty. Napsauta
kohtaa Pysäytä tai paina oikeata painiketta esityskaukosäätimessä lopettaaksesi tietojenkeräyksen.
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•

Voit keskeyttää tutkimuksen napsauttamalla kohtaa Pysäytä tai painamalla oikeaa painiketta esityskaukosäätimestä.
Tiedot tallennetaan.

•

Tutkimuksen voi keskeyttää tallentamatta napsauttamalla kohtaa Peruuta.

Tiedot analysoidaan ja näytetään Analyysi -ikkunassa.

8.11

VOR -tietojen analyysi
Näet tietyn tutkimuksen napsauttamalla Tutkimus -välilehteä ja sitten haluttua tutkimusta sen korostamiseksi. Lisätietoja
tutkimuksen valinnasta on sivulla ► 20.

8.11.1

Analyysi -ikkuna
Tutkimustulosten analyysi voidaan näyttää normaalissa katselutilassa tai suurennetussa tilassa. Katso sivu ► 17.

Reaaliaikaiset jäljet (X-akseli sekunneissa)
Kaavionäytön jäljet näyttävät silmän ja pään nopeuden tietojenkeräyksen aikana. Voit vaihtaa näytettäviä jälkiä valitsemalla
vastaavan valintaruudun tai poistamalla sen valinnan jäljen selitteessä. Uusi asetus on voimassa tutkimuksen
uudelleenanalysoinnin ajan. Kun potilastiedosto suljetaan tai potilaalle valitaan toinen tutkimus tutkimusluettelosta, näyttö
vaihtuu sen mukaan, mitä on valittu kohdassa Tutkimusvalinnat.
Näet koko jäljen käyttämällä vierityspalkkia jäljen alapuolella.Raportti tulostaa sen osan jäljestä, joka näkyy Jäljet -ikkunassa
osoittimeen keskitettynä.

Analyysin tiedot

Tutkimusparametrit on lueteltu:
•

Tutkimustyyppi – sen tutkimuksen nimi, jota varten tietoja on kerätty

Otometrics - ICS Impulse USB

59

8 Liikehermo

•

Käyttäjä – henkilö, joka oli kirjautunut OTOSuite Vestibular -ohjelmistoon, kun tietoja kerättiin

•

Kalibrointi ∆ – etäisyys pikseleinä oikean ja vasemman silmän välillä mitattuna kalibroinnin aikana

•

Tutkimusaika – päivämäärä ja aika, jolloin keräys aloitettiin

•

Kulunut aika – tutkimuksen kesto

Analyysin tiedot - Huomautuksia
Tutkimusta koskevat huomautukset voidaan tehdä ennen tutkimusta, sen aikana tai sen jälkeen. Lisää tai muokkaa
huomautuksia napsauttamalla Huomautuksia -välilehteä. Lisätietoa muokkaustyökaluista on sivulla ► 23.

Huomautus • Tutkimus -ikkunassa aiemmin lisätty teksti näkyy Huomautuksia -ikkunassa.

8.11.2

Tietojenkeräyksen toisto
Silmän ja pään nopeuden seuranta ja silmän video voidaan toistaa synkronoituna huonevideon kanssa.
Videon toistopainikkeet ja valinnat

Toista

Aloittaa synkronoidun toiston.

Tauko

Pysäyttää synkronoidun toiston.

Pysäytä

Lopettaa synkronoidun toiston.

Play from Cursor (toista

Valitse toiston käynnistämiseksi osoittimen paikasta. Jos ei valittuna, toisto
käynnistyy seurannan alusta.

osoittimesta)

Speed (nopeus)

Huomautus • Ennen toiston nopeuden asettamista on tarkastettava
tallennettu kuvanopeus (fps), joka on osoitettu silmän videon alla.

•

Normaali - silmän video tallennettuna nopeudella 30 ruutua sekunnissa
voidaan toistaa normaalilla nopeudella.

•

Hidas - silmän video tallennettuna nopeudella 60 ruutua sekunnissa
voidaan toistaa normaalilla tai hitaalla nopeudella.

•

Hitaampi - silmän video tallennettuna nopeudella > 60 ruutua
sekunnissa voidaan toistaa normaalilla, hitaalla tai hitaammalla
nopeudella.

8.12

Sivupoikkeama -tutkimus
Tässä tutkimuksessa lasit keräävät tietoa silmistä. Suurnopeuksinen kamera sieppaa kuvan silmästä. OTOsuite Vestibularohjelmisto käsittelee silmän asentotietoja ja laskee silmän poikkeaman asteen.
Tämä tutkimus mahdollistaa potilaan okulaarisen kohdistuksen arvioinnin potilaan ollessa eri asennoissa (Istuva tai
Selällään) käyttämällä Alternate cover -tutkimusta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa, tapahtuuko okulaarinen
kohdistusvirhe silmän peittämisen ja paljastamisen tuloksena. Potilas on istuma-asennossa tai selällään. Potilaan silmän liike
tallennetaan silmät ensisijaisessa asennossa ja ensin oikea silmä peitettynä ja sitten siirtämällä peitettä silmästä toiseen.
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8.13

Sivupoikkeama -tietojen kerääminen
Lisätietoa Tutkimusvalinnat -asetuksista tietoja kerättäessä on sivulla ► 179.

Huomautus • Tutkimus voidaan aloittaa tilapäisellä potilaalla ilman potilastietojen syöttöä. Lue sivulta ► 25 uuden
potilaan luomisesta tai olemassa olevan potilaan avaamisesta.

Tietoja kerättäessä Synkronoitu huonevideo on käytettävissä. (Pään asennon palaute ei ole käytettävissä tässä
tutkimuksessa, koska pää on paikallaan.)
Jos käytössä on Synkronoitu huonevideo, kameran asentoa pitää ehkä säätää, jotta voidaan varmistaa, että potilaan koko
pää näkyy videolla tietojenkeräyksen aikana. Ääntä tallennettaessa on tärkeää sijoittaa kamera niin, että ympäristön melun
taso pysyy mahdollisimman alhaisena.
1. Neuvo potilasta. (Pyydä potilasta esimerkiksi pitämään silmiään auki ja katsomaan suoraan eteenpäin).
2. Napsauta kohtaa Aloita tai paina vasenta painiketta esityskaukosäätimessä aloittaaksesi tietojenkeräyksen. Voit jatkaa
tietojenkeräystä tutkimusvalinnoista asetetun maksimikeston jälkeen napsauttamalla kohtaa Jatka tai painamalla
vasenta painiketta esityskaukosäätimessä. Äänimerkki vahvistaa, että tutkimusta on pidennetty. Napsauta kohtaa
Pysäytä tai paina oikeata painiketta esityskaukosäätimessä lopettaaksesi tietojenkeräyksen.

Tutkimusvalinnat -asetuksista riippuen vaakasuora (HR) ja pystysuora (VR) silmän sijainnin jäljitys näytetään Silmän
sijainnin jäljitys -ikkunassa.
3. Tiedonkeräyksen aikana osoitetaan manuaalisesti, onko silmä peitetty ( ) vai ei (
asennon siirtymä voidaan laskea oikein. Käytä jotain seuraavista tavoista:

), jotta keskimääräinen silmän

•

Paina vasenta painiketta esityskaukosäätimessä. Tällä painikkeella vuorotellaan kohteiden
välillä.

•

Napsauta kohtaa Peitä/Paljasta.

ja

lisäämisten

Kuvakkeet lisätään seurannan alapuolelle.

Huomautus • Saat lisätietoa Liikehermo -harjoitusvideosta tai osoitteesta www.icsimpulse.com.
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Kerääminen -ikkunassa näkyvät seuraavat tiedot:
A. Tutkimustyyppi – sen tutkimuksen nimi, jota varten tietoja on kerätty
(Nimi sisältää tutkimussuunnan ja tutkimusolosuhteet).
B. Kulunut aika – tutkimuksen kesto
C. Kuvanopeus – tiedon hankintatiheys kuvina sekunnissa (fps)
D. Kalibrointi ∆ – etäisyys pikseleinä oikean ja vasemman silmän välillä mitattuna kalibroinnin aikana

Järjestelmä pysähtyy automaattisesti, kun tutkimuksen maksimikesto on saavutettu. (Tutkimuksen maksimikesto asetetaan
kohdassa Tutkimusvalinnat.)
•

Voit jatkaa tietojenkeräystä tutkimusvalinnoista asetetun maksimikeston jälkeen napsauttamalla kohtaa Jatka tai
painamalla vasenta painiketta esityskaukosäätimessä. Äänimerkki vahvistaa, että tutkimusta on pidennetty. Napsauta
kohtaa Pysäytä tai paina oikeata painiketta esityskaukosäätimessä lopettaaksesi tietojenkeräyksen.

•

Voit keskeyttää tutkimuksen napsauttamalla kohtaa Pysäytä tai painamalla oikeaa painiketta esityskaukosäätimestä.
Tiedot tallennetaan.

•

Tutkimuksen voi keskeyttää tallentamatta napsauttamalla kohtaa Peruuta.

Tiedot analysoidaan ja näytetään Analyysi -ikkunassa.

8.14

Sivupoikkeama -tietojen analyysi
Näet tietyn tutkimuksen napsauttamalla Tutkimus -välilehteä ja sitten haluttua tutkimusta sen korostamiseksi. Lisätietoja
tutkimuksen valinnasta on sivulla ► 20.

8.14.1

Analyysi -ikkuna
Tutkimustulosten analyysi voidaan näyttää normaalissa katselutilassa tai suurennetussa tilassa. Katso sivu ► 17.
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Silmän sijainnin jäljitys
Tutkimusvalinnat -asetuksista riippuen vaakasuora (HR) ja pystysuora (VR) silmän sijainnin jäljitys näytetään Silmän
sijainnin jäljitys -ikkunassa.
Voit vaihtaa näytettäviä jälkiä valitsemalla vastaavan valintaruudun tai poistamalla sen valinnan jäljen selitteessä. Uusi asetus
on voimassa tutkimuksen uudelleenanalysoinnin ajan. Kun potilastiedosto suljetaan tai potilaalle valitaan toinen tutkimus
tutkimusluettelosta, näyttö vaihtuu sen mukaan, mitä on valittu kohdassa Tutkimusvalinnat.

Huomautus • Mitä tahansa asetuksen muutosta, joka tehdään kohdassa Tutkimusvalinnat potilaan ollessa
avattuna, käytetään potilaaseen.

Jäljet keskitetään osoittimen ympärille. Raportti tulostaa sen osan jäljestä, joka näkyy Jäljet -ikkunassa osoittimeen
keskitettynä.

Analyysin tiedot -Tiedot

Tutkimusparametrit on lueteltu:
•

Tutkimustyyppi – sen tutkimuksen nimi, jota varten tietoja on kerätty

•

Käyttäjä – henkilö, joka oli kirjautunut OTOSuite Vestibular -ohjelmistoon, kun tietoja kerättiin

•

Kalibrointi ∆ – etäisyys pikseleinä oikean ja vasemman silmän välillä mitattuna kalibroinnin aikana

•

Tutkimusaika – päivämäärä ja aika, jolloin keräys aloitettiin

•

Kulunut aika – tutkimuksen kesto
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•

Keskim. silmän asennon muutos (°) – keskimääräinen silmän asennon muutos (vaaka- ja pystyjäljissä), kun olosuhteet
muuttuvat peitetystä silmästä ei peitettyyn.

Analyysin tiedot - Huomautuksia
Tutkimusta koskevat huomautukset voidaan tehdä ennen tutkimusta, sen aikana tai sen jälkeen. Lisää tai muokkaa
huomautuksia napsauttamalla Huomautuksia -välilehteä. Lisätietoa muokkaustyökaluista on sivulla ► 23.

Huomautus • Tutkimus -ikkunassa aiemmin lisätty teksti näkyy Huomautuksia -ikkunassa.

8.14.2

Tietojenkeräyksen toisto
Silmän sijainnin seuranta ja silmän video voidaan toistaa synkronoituna huonevideon kanssa.
Videon toistopainikkeet ja valinnat

Toista

Aloittaa synkronoidun toiston.

Tauko

Pysäyttää synkronoidun toiston.

Pysäytä

Lopettaa synkronoidun toiston.

Play from Cursor (toista

Valitse toiston käynnistämiseksi osoittimen paikasta. Jos ei valittuna, toisto
käynnistyy seurannan alusta.

osoittimesta)

Speed (nopeus)

Huomautus • Ennen toiston nopeuden asettamista on tarkastettava
tallennettu kuvanopeus (fps), joka on osoitettu silmän videon alla.

•

Normaali - silmän video tallennettuna nopeudella 30 ruutua sekunnissa
voidaan toistaa normaalilla nopeudella.

•

Hidas - silmän video tallennettuna nopeudella 60 ruutua sekunnissa
voidaan toistaa normaalilla tai hitaalla nopeudella.

•

Hitaampi - silmän video tallennettuna nopeudella > 60 ruutua
sekunnissa voidaan toistaa normaalilla, hitaalla tai hitaammalla
nopeudella.

8.15

Sakkadi -tutkimukset
Sakkadi -tutkimuksessa lasit heijastavat visuaalisia vaakasuoria sakkadistimuluksia (edestakaisin liikkuvia laserpisteitä)
pinnalle ja keräävät vaakasuoria silmän asentotietoja. Suurnopeuskamera kaappaa kuvan silmästä. OTOsuite Vestibular ohjelmisto käsittelee silmän asentotietoja ja vertaa niitä stimulukseen.

Sakkadi -tutkimus mahdollistaa visuaalisen ja liikehermojärjestelmän arvioinnin nopeiden tavoitteellisten kohteiden
yhteydessä. Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa mahdolliset epänormaalit silmän liikkeet, kun potilas seuraa
vaakasuoria sakkadistimuluksia. Potilas on istuvassa asennossa vähintään 1 metrin päässä stimuluksesta. Silmän liikettä
verrataan stimulukseen. Amplitudi, nopeus, tarkkuus ja latenssi mitataan:
•

Amplitudi (°) mittaa eroa silmän alkuasennon ja ensimmäisen pysähdyksen välillä vähintään 75 ms:n liikkeen jälkeen.
Arvot positiivisia oikealle suuntautuville silmän liikkeille ja negatiivisia vasemmalle suuntautuville liikkeille.
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•

Huippunopeus (astetta/s) mittaa silmän liikkeen nopeutta ja on suurin saavutettu nopeus silmän sakkadiliikkeen
aikana 18,75 ms:n jakson kuluessa. Arvot positiivisia oikealle suuntautuville silmän liikkeille ja negatiivisia vasemmalle
suuntautuville liikkeille.

•

Tarkkuus (%) mittaa silmän liikkeen kokoa suhteessa kohteen liikkeeseen.

•

Latenssi (ms) mittaa reaktioaikaa kohteen liikkeen ja silmän ensimmäisen yli 108 asteen/s liikkeen välillä. Algoritmi
hylkää artifakteina liian aikaisin (150 ms ennen kohteen liikettä - 75 ms kohteen liikkeen jälkeen), liian myöhään (500
ms kohteen liikkeen jälkeen) tai väärään suuntaan tapahtuvat silmän liikkeet.

Sakkadi
Tämä tutkimustyyppi arvioi potilaan silmän liikettä, kun silmät seuraavat sakkadistimulusta. Stimulukset heijastetaan laseista
pinnalle. Jokainen silmän asento pidetään yhden sekunnin ajan. 3-lasersakkaditutkimus esittää 3 amplitudin ja suunnan
suhteen satunnaistettua stimulusta väliltä 7,5° - 15° vaakasuorassa.

Sakkadi -tutkimus suoritetaan näön kanssa.

8.16

Sakkadi -tietojen kerääminen
Lisätietoa Tutkimusvalinnat -asetuksista tietoja kerättäessä on sivulla ► 179.

Huomautus • Tutkimus voidaan aloittaa tilapäisellä potilaalla ilman potilastietojen syöttöä. Lue sivulta ► 25 uuden
potilaan luomisesta tai olemassa olevan potilaan avaamisesta.

Kerättäessä tietoa voit seurata pään liikettä käyttämällä Pään asennon palaute -näyttöä tai Synkronoitu huonevideo näyttöä. Voit myös olla käyttämättä kumpaakaan. (Oletusnäyttö asetetaan kohdassa Tutkimusvalinnat.)
1. Tätä vaihetta käytetään vain, kun seurataan pään liikettä keräämisen aikana:
•

Jos käytössä on Synkronoitu huonevideo, kameran asentoa pitää ehkä säätää, jotta voidaan varmistaa, että potilaan
koko pää näkyy videolla tietojenkeräyksen aikana. Ääntä tallennettaessa on tärkeää sijoittaa kamera niin, että
ympäristön melun taso pysyy mahdollisimman alhaisena.

•

Jos käytössä on Pään asennon palaute, aseta potilaan pää oikeaan asentoon ennen tietojen keräämisen
aloittamista. Varmista, ettei potilaan pää liiku ja että se on täysin keskellä. Aseta keskiviitepiste:
A. Neuvo potilasta.(Voit esimerkiksi pyytää potilasta pitämään silmät auki).
B. Napsauta kohtaa Keskitä kohteeseen (A).
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C. Pyydä potilasta katsomaan seinälle heijastettua laserpistettä. Varmista, että potilaan pää on keskellä, ja
napsauta kohtaa Keski tai pidä esityskaukosäätimen vasenta painiketta painettuna vähintään 2 sekuntia.
(Näyttö päivittyy, kun painike vapautetaan.)

Huomautus • Vaikka se ei ole pakollista, paras tapa selittää tehtävä potilaalle on ottaa sakkadistimulukset käyttöön
ja antaa potilaan harjoitella niitä seuraten.

2. Napsauta kohtaa Stimulukset kohteelle (B) näyttääksesi sakkadistimulukset.
3. Neuvo potilasta. (Neuvo heitä esimerkiksi pitämään silmät auki ja pää paikallaan, olemaan ennakoimatta kohteen
liikettä ja jatkamaan kohteen seuraamista seinällä.)
4. Napsauta kohtaa Aloita tai paina vasenta painiketta esityskaukosäätimessä aloittaaksesi tietojenkeräyksen. Voit jatkaa
tietojenkeräystä tutkimusvalinnoista asetetun maksimikeston jälkeen napsauttamalla kohtaa Jatka tai painamalla
vasenta painiketta esityskaukosäätimessä. Äänimerkki vahvistaa, että tutkimusta on pidennetty. Napsauta kohtaa
Pysäytä tai paina oikeata painiketta esityskaukosäätimessä lopettaaksesi tietojenkeräyksen.
Stimulus- ja Vaaka- (HR -ikkuna.
Sakkadien määrät Hyväksytty (A) ja Kerätyt (B) näytetään ikkunan oikeassa yläkulmassa.

Huomautus • Jos sakkadeita ei hyväksytä, kalibroi uudelleen ja käynnistä tutkimus uudelleen. Nuorten lasten ja
iäkkäiden potilaitten, joiden on vaikea pitää päätä paikallaan, päätä pitää ehkä tukea kalibroinnin ja
tietojenkeräyksen aikana.

66

Otometrics - ICS Impulse USB

8 Liikehermo

Huomautus • Saat lisätietoa Liikehermo -harjoitusvideosta tai osoitteesta www.icsimpulse.com.

Kerääminen -ikkunassa näkyvät seuraavat tiedot:
A. Tutkimustyyppi – sen tutkimuksen nimi, jota varten tietoja on kerätty
(Nimi sisältää tutkimussuunnan ja tutkimusolosuhteet).
B. Kulunut aika – tutkimuksen kesto
C. Kuvanopeus – tiedon hankintatiheys kuvina sekunnissa (fps)
D. Kalibrointi ∆ – etäisyys pikseleinä oikean ja vasemman silmän välillä mitattuna kalibroinnin aikana

Järjestelmä pysähtyy automaattisesti, kun tutkimuksen maksimikesto on saavutettu. (Tutkimuksen maksimikesto asetetaan
kohdassa Tutkimusvalinnat.)
•

Voit jatkaa tietojenkeräystä tutkimusvalinnoista asetetun maksimikeston jälkeen napsauttamalla kohtaa Jatka tai
painamalla vasenta painiketta esityskaukosäätimessä. Äänimerkki vahvistaa, että tutkimusta on pidennetty. Napsauta
kohtaa Pysäytä tai paina oikeata painiketta esityskaukosäätimessä lopettaaksesi tietojenkeräyksen.

•

Voit keskeyttää tutkimuksen napsauttamalla kohtaa Pysäytä tai painamalla oikeaa painiketta esityskaukosäätimestä.
Tiedot tallennetaan.

•

Tutkimuksen voi keskeyttää tallentamatta napsauttamalla kohtaa Peruuta.

Tiedot analysoidaan ja näytetään Analyysi -ikkunassa.

8.17

Sakkadi -tietojen analyysi
Näet tietyn tutkimuksen napsauttamalla Tutkimus -välilehteä ja sitten haluttua tutkimusta sen korostamiseksi. Lisätietoja
tutkimuksen valinnasta on sivulla ► 20.

8.17.1

Analyysi -ikkuna
Tutkimustulosten analyysi voidaan näyttää normaalissa katselutilassa tai suurennetussa tilassa. Katso sivu ► 17.

Silmän sijainnin jäljitys
Stimulus ja horisontaaliset (HR) silmän sijainnin jäljitykset näytetään Silmän sijainnin jäljitys -ikkunassa. Jäljet näytetään
ikkunan keskelle keskitettyinä. Näet koko jäljen käyttämällä vierityspalkkia jäljen alapuolella. Raportti tulostaa sen osan
jäljestä, joka näkyy Jäljet -ikkunassa osoittimeen keskitettynä.
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Sakkadikaaviot
Näiden kaavioiden tarkoituksena on tarjota tiedot siitä, miten hyvin silmä on seurannut sakkadistimuluksia, Kukin analysoitu
silmän sakkadiliike luo yhden sakkadiarvon kutakin analyysikaaviota varten: Huippunopeus, Tarkkuus ja Latenssi.
Osoittimen asettaminen tietopisteen päälle näyttää arvon (A).

Jokaisessa kaaviossa ympyrät esittävät raakatietoja. Neliöt esittävät keskiarvotietoja. Keskiarvot määritetään ryhmittelemällä
kaikki hyväksytyt silmän sakkadiliikkeet stimuluksen amplitudin perusteella. (Ryhmät ovat -20 - -10, -10 - 0, 0 - 10 ja 10 - 20).
Voit valita sakkadin tietopisteen napsauttamalla sitä. Tietopisteitä voidaan valita myös vasemmalla/oikealla
nuolinäppäimellä siirtyen piste kerrallaan. Kun tietopiste valitaan, jälkiosoitin (A) näyttää ajan, jolloin tietty sakkadi
tapahtui. Nelikulmainen kehys valitun tietopisteen (B) ympärillä ja vastaavat tietopisteen muissa kaavioissa osoittavat
kyseisen sakkadin analyysista saadut tiedot. Tiedot-ikkuna näyttää yksittäisen sakkadin tietopisteen arvot (C) sekä
keskimääräiset vasemmalle ja oikealle suuntautuvat silmän sakkadiliikkeet.

Katso sivulta ► 250, miten hyväksytyt sakkadit määritetään.
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Analyysin tiedot - Tiedot

Tutkimusparametrit on lueteltu:
•

Tutkimustyyppi – sen tutkimuksen nimi, jota varten tietoja on kerätty

•

Käyttäjä – henkilö, joka oli kirjautunut OTOSuite Vestibular -ohjelmistoon, kun tietoja kerättiin

•

Kalibrointi ∆ – etäisyys pikseleinä oikean ja vasemman silmän välillä mitattuna kalibroinnin aikana

•

Tutkimusaika – päivämäärä ja aika, jolloin keräys aloitettiin

•

Kulunut aika – tutkimuksen kesto

•

Hyväksytty – hyväksyttyjen sakkadien määrä versus esitettyjen sakkadien määrä

•

Sakkadi
Yksittäinen HR – amplitudi, nopeus, tarkkuus ja latenssi valitulle sakkadin tietopisteelle
Vasemmalle – keskimääräinen nopeus, tarkkuus ja latenssi vasemmalle suuntautuville sakkadin silmän liikkeille
Oikealle – keskimääräinen nopeus, tarkkuus ja latenssi oikealle suuntautuville sakkadin silmän liikkeille

Analyysin tiedot - Huomautuksia
Tutkimusta koskevat huomautukset voidaan tehdä ennen tutkimusta, sen aikana tai sen jälkeen. Lisää tai muokkaa
huomautuksia napsauttamalla Huomautuksia -välilehteä. Lisätietoa muokkaustyökaluista on sivulla ► 23.

Huomautus • Tutkimus -ikkunassa aiemmin lisätty teksti näkyy Huomautuksia -ikkunassa.
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Analyysin tiedot - Uusi analyysi

Jos tulevaisuudessa järjestelmään lisätään parannuksia, Analysoi uudelleen tarjoaa mahdollisuuden tietojen
uudelleenanalysointiin. Voit muuttaa Sakkadit-kaavionäyttöä napsauttamalla Raaka- ja/tai Keskimääräistetty valintaruutua näytettävien kohteiden valitsemiseksi: sekä raakatiedot että keskiarvotiedot, vain raakatiedot tai vain
keskiarvotiedot
Uudelleenanalysointi tapahtuu napsauttamalla

8.17.2

•

Poista sakkadi - poistaa sakkadin analyysistä ja raportista

•

Palauta sakkadit - palauttaa kaikki sakkadit, jotka poistettiin manuaalisesti

Tietojenkeräyksen toisto
Stimulus sekä silmän sijainnin jäljitys ja silmän video voidaan toistaa synkronoituna pään asennon palautteen tai
tutkimuksen aikana tallennetun huonevideon kanssa.

Videon toistopainikkeet ja valinnat

Toista

Aloittaa synkronoidun toiston.

Tauko

Pysäyttää synkronoidun toiston.

Pysäytä

Lopettaa synkronoidun toiston.

Play from Cursor (toista

Valitse toiston käynnistämiseksi osoittimen paikasta. Jos ei valittuna, toisto
käynnistyy seurannan alusta.

osoittimesta)

Speed (nopeus)

Huomautus • Ennen toiston nopeuden asettamista on tarkastettava
tallennettu kuvanopeus (fps), joka on osoitettu silmän videon alla.

•

Normaali - silmän video tallennettuna nopeudella 30 ruutua sekunnissa
voidaan toistaa normaalilla nopeudella.

•

Hidas - silmän video tallennettuna nopeudella 60 ruutua sekunnissa
voidaan toistaa normaalilla tai hitaalla nopeudella.

•

Hitaampi - silmän video tallennettuna nopeudella > 60 ruutua
sekunnissa voidaan toistaa normaalilla, hitaalla tai hitaammalla
nopeudella.
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9

Pään pulssi
Pään pulssi -tutkimuksia on kahdentyyppisiä. pään impulssitutkimus, jossa potilas katsoo kiinteää pistettä seinällä ja
Suppression Head Impulse Paradigm (Pään impulssin estoparadigma) tai SHIMP -tutkimus. SHIMP -tutkimuksessa piste
seinällä on laseista heijastettu keskilaserpiste. Tietojenkeräys ja analyysi ovat samanlaiset molemmissa tutkimustyypeissä.

9.1

Tutkimusympäristö
Ympäristö voi vaihdella, mutta potilas pitää pystyä sijoittamaan vähintään yhden metrin päähän seinästä (tai muusta
kiinteästä pinnasta, jota voidaan käyttää heijastuspintana).

Kalibrointi- ja tutkimustarkoituksiin:

Huomautus • Potilaan tulee istua tuolissa, joka on paikallaan eikä kääntyile.

1. Valitse seinä, jonka vierelle voit asettaa potilaan vähintään yhden metrin päähän fiksaatiopisteen eteen.
2. Käytä jotain järjestelmän mukana toimitetuista fiksaatiopisteistä seinällä paikassa, jossa potilas voidaan asettaa aivan
fiksaatiopisteen eteen.

9.2

Pupillin havaitseminen
Katso pelkkien lasien sijoitusohjeet sivulta ► 33.

9.2.1

Lateraalinen tutkimus
Huomautus • On suositeltavaa tehdä Lateraalinen -tutkimus ennen LARP- tai RALP -tutkimusta. Kalibrointi on
suoritettava Lateraalinen -tutkimustyyppi valittuna.

1. Valitse Tutkimustyyppi: Lateraalinen.
2. Jos potilaalla on spontaani nystagmus tai katseen herättämä nystagmus (katseen asennon herättämä nystagmus pään
impulssin aikana), valitse valintaruutu Spontaani nystagmus. Valitsemalla tämä valintaruutu potilaalle, jolla on
spontaani nystagmus tai katseen herättämä nystagmus, estetään hyvien pään impulssien torjuminen väärin perustein.
3. Sijoita potilas vähintään yhden metrin päähän seinästä. Katso sivu ► 71.

Huomautus • Keski -painike on poissa käytöstä, kun Lateraalinen on valittu Tutkimustyyppi.
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4. Sijoita ROI (kiinnostava alue) pupillin ympärille:
–

paina vihreää ruutua ja vedä se pupillin keskelle tai

–

paina pupillia keskittääksesi pupillin vihreän ruudun sisään.

Huomautus • Pään pulssi- ja VOR -tutkimusten kohdalla ROI -ruutu on 100 x 100 pikseliä maksiminäytenopeuden
ollessa 250 fps. Muiden kuin Kiertävä -tutkimusten kohdalla ROI -ruutu on 160 x 120 pikseliä
maksiminäytenopeuden ollessa 173 fps. Kiertävä -tutkimusten kohdalla ROI -ruutu on 320 x 240 pikseliä
maksiminäytenopeuden ollessa 60 fps.

5. Video-ikkunassa valitaan näytettävän kuvan tyyppi: Harmaasävykuva (A) tai Pupillin sijainti(B).

Huomautus • Valintaa Harmaasävykuva tai Pupillin sijainti käytetään vain pupillin tunnistuksen asetuksiin. Silmän
video äänitetään aina harmaasävykuvana.

6. Jos pupillia ei tunnistettu automaattisesti, valitse Autom. kynnys. Järjestelmä keskittää ristikon pupilliin.
7. Pyydä potilasta katsomaan fiksaatiopisteeseen. Arvioi pupillin seuranta tarkkailemalla ristikkoa. Jos ristikko ei seuraa
pupillia (vaan hyppii ympyrää eikä pysy keskellä pupillia), säädä kynnyksen liukusäätimen painikkeella + tai -.
Pupillin tunnistuksella varmistetaan, että järjestelmä seuraa pupillia oikein kalibroinnin ja tiedonkeruun aikana.

72

Otometrics - ICS Impulse USB

9 Pään pulssi

Huomautus • Tee lisäsäätöjä mahdollisten valkoisten alueiden poistamiseksi pupillin valkoisen ympyräkuvan
ulkopuolelta.

8. Valitse OK, jos hyväksyt kohdan ROI-paikka.
9. Jatka sivulle ► 75.

9.2.2

LARP- tai RALP-tutkimus
Huomautus • On suositeltavaa tehdä Lateraalinen -tutkimus ennen LARP- tai RALP -tutkimusta. Kalibrointi on
suoritettava Lateraalinen -tutkimustyyppi valittuna.

Tämä toimenpide olettaa, että tutkimus suoritetaan lateraalisen tutkimuksen jälkeen.
1. Valitse Tutkimustyyppi: LARP tai RALP. Tutkimustyypin valinta määrittää, mikä gyroskoopin (eli pään seurannan) taso
näkyy lihavoituna kohdassa Tosiaikainen jälki. Se myös määrittelee harjoituskäyrän muodon.
2. Jos potilaalla on spontaani nystagmus tai katseen herättämä nystagmus (katseen asennon herättämä nystagmus pään
impulssin aikana), valitse valintaruutu Spontaani nystagmus. Valitsemalla tämä valintaruutu potilaalle, jolla on
spontaani nystagmus tai katseen herättämä nystagmus, estetään hyvien pään impulssien torjuminen väärin perustein.
3. Keskilaservalo on päällä. Aseta potilas niin, että tämän pää on keskitetty kehon suhteen ja keskilaserpiste on
fiksaatiokohteessa.

Huomautus • Napsauttamalla kohtaa Keski asetetaan referenssipiste, jota käytetään annettaessa palautetta pään ja
silmän asennosta tutkimusasetusten määrittämisen aikana. Painike on poissa käytöstä, jos Pään ja silmän sijainnin
palaute asettamisen aikana ei ole valittuna kohdassa Tutkimusvalinnat. Lisätietoa asetusten muuttamisesta on
sivulla ► 188.

4. Varmista, että potilaan pää on täysin paikallaan, ja napsauta kohtaa Keski tai pidä esityskaukosäätimen vasenta
painiketta painettuna vähintään 2 sekuntia. (Näyttö päivittyy, kun painike vapautetaan.) Silmän sijainnin ilmaisin (A)
lisätään palautegrafiikkaan.

5. Tarkista, että silmän sijainnin ilmaisin on suoraan pään edessä palautegrafiikassa.
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Noudata varovaisuutta • Silmän sijainnin ilmaisimen oikea sijainti varmistaa, että pää on oikeassa asennossa
seuraavassa vaiheessa. Varmista ennen jatkamista, että silmän sijainnin ilmaisin on suoraan pään edessä
palautegrafiikassa.

6. Siirrä päätä oikealle (LARP-tutkimus) tai vasemmalle (RALP-tutkimus) ja tarkkaile pään sijaintia palautekaaviossa.
Pysäytä, kun pää on vihreällä tai keltaisella alueella.
7. Sijoita ROI (kiinnostava alue) pupillin ympärille:
–

paina vihreää ruutua ja vedä se pupillin keskelle tai

–

paina pupillia keskittääksesi pupillin vihreän ruudun sisään.

Säädä tarvittaessa kynnyksen liukusäätimen painikkeella + tai –.
8. Pyydä potilasta katsomaan fiksaatiopisteeseen. Arvioi pupillin seuranta tarkkailemalla ristikkoa. Jos ristikko ei seuraa
pupillia (vaan hyppii ympyrää eikä pysy keskellä pupillia), säädä kynnyksen liukusäätimen painikkeella + tai -.
9. Tarkkaile pään sijaintia ja nyt silmän ilmaisimen sijaintia palautegrafiikassa. Pään ja silmän ei tarvitse olla samaa väriä.
–

Silmän sijainnin ilmaisimen pitää olla vihreä.

–

Pää voi olla vihreä tai keltainen. Vihreä on suositeltava.

Huomautus • On parasta varmistaa, että silmä on aina vihreällä alueella. Kasvojen muodosta tai niskan
taipuisuudesta johtuen joidenkin potilaiden asettaminen niin, että pää on vihreä, voi tehdä fiksaatiopisteen
näkemisestä vaikeaa.

•

Vihreä osoittaa optimaalista asentoa pään kierron ollessa 40° - 46,9° ja silmän sijainnin 33° - 47°.

•

Keltainen osoittaa hyväksyttävää asentoa pään kierron ollessa 35° - 39,9° ja silmän sijainnin 27° - 32,9°.

Huomautus • Pään asennon ja silmän sijainnin palautteet ohjaavat oikeaa tietojenkeräystä. Tutkimuksen tekijän
pitää aina käyttää omaa asiantuntemustaan potilaan sijoittamisessa. Asento voi vaihdella potilaan niskan
liikkuvuuden mukaan.
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10. Valitse OK, jos hyväksyt kohdan ROI-paikka.

Huomautus • Kalibrointiarvot tallennetaan automaattisesti. Tallennettuja kalibrointiarvoja voidaan käyttää kaikkiin
tutkimuksiin. Uudelleenkalibrointiin ei ole tarvetta tutkimusten välillä, ellei laseja ole siirretty. Jos poistut potilaan
tiedostosta ja avaat sen uudelleen, kalibrointi on suoritettava uudelleen.

11. Jos Lateral -tutkimus tehtiin ennen tämän tutkimuksen aloittamista, jatka sivulle ► 80.

9.3

Kalibrointi
Tärkeää •

Tämän prosessin aikana molemmat laserit käynnistyvät. Älä katso suoraan lasersäteeseen. Ohjainten

käyttö tai säätöjen teko tai muiden kuin tässä määriteltyjen toimenpiteiden tekeminen voi johtaa altistumiseen
vaaralliselle säteilylle.

1. Kytke molemmat laserit päälle napsauttamalla kohtaa Laserit päällä.

2. Pyydä potilasta sijoittamaan vasen ja oikea piste yhtä kauas molemmille puolille fiksaatiopistettä.
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3. Pyydä potilasta katsomaan vasempaan pisteeseen ja sitten oikeaan. Video -ikkunassa tarkistetaan, että ristikko jatkaa
pupillin seurantaa.

Huomautus • Tosiaikainen jälki -ikkunasta voit seurata tulevia tietoja. Tarkkailemalla pään seurantaa
(oranssi/sininen/pinkki) ja silmän seurantaa (vihreä) voit nähdä, liikuttaako potilas päätään tai silmiään (sen sijaan,
että katsoisi fiksaatiopistettä), räpytteleekö liikaa tai ei seuraa annettuja ohjeita (ei tee yhteistyötä).

4. Jos ristikko ei seuraa pupillia (vaan hyppii ympyrää eikä pysy keskellä pupillia), säädä kynnyksen liukusäätimen
painikkeella + tai -.
Kalibrointitoimenpiteen aikana potilasta pyydetään katsomaan vuoroin kumpaakin pistettä, jotka tulevat esiin, kun
laserit ovat päällä. Kun potilas kääntää katsettaan, järjestelmä seuraa pupillin liikettä.

Huomautus • Jos potilasta ei voida kalibroida (jos esimerkiksi näkö on niin heikko, että potilas ei näe fiksaatiopistettä
tai lasersäteen pisteitä), napsauta kohtaa Oletus käyttääksesi kalibroinnin oletusarvoa (∆ = 21). Varmista, että
potilas katsoo suoraan eteenpäin kohti fiksaatiopistettä, ennen kuin napsautat Oletus.

Silmän liike kahden lasersäteen pisteen välillä mitataan ja kalibroidaan niiden tunnettujen arvojen perusteella, jotka
on saatu laseista heijastuvista lasersäteiden pisteistä. Kalibrointiarvot ovat suhteessa pikselin sijaintiin, joka vastaa 7,5
astetta vasemmalle ja oikealle keskipisteestä. Ero vasemman ja oikean välillä vastaa pikseleiden määrää 15 asteen
silmän liikkeessä. Näitä arvoja käytetään silmän liikkeen analysoimiseen pään impulssitutkimuksen aikana.
5. Napsauta kohtaa Suorita.
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6. Pyydä potilasta kääntymään fiksaatiopisteeseen päin ja olemaan liikuttamatta päätään.
7. Pyydä potilasta seuraamaan lasersäteen pistettä.

Huomautus • Kalibrointiarvot tallennetaan automaattisesti. Tallennettuja kalibrointiarvoja voidaan käyttää kaikkiin
tutkimuksiin. Uudelleenkalibrointiin ei ole tarvetta tutkimusten välillä, ellei laseja ole siirretty. Jos poistut potilaan
tiedostosta ja avaat sen uudelleen, kalibrointi on suoritettava uudelleen.

Kalibroinnin tarkastus
1. Pyydä potilasta katsomaan fiksaatiopisteeseen ja kääntämään päätään puolelta toiselle pienessä kulmassa (noin 10
astetta).
2. Tarkista, että silmän ja pään nopeudet vastaavat toisiaan.

Hyvä kalibrointi - silmän ja pään nopeudet vastaavat toisiaan
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Heikko kalibrointi - Silmän nopeus on liian pieni

Heikko kalibrointi - Silmän nopeus on liian suuri

3. Jos silmän ja pään nopeudet eivät vastaa toisiaan, tarvitaan uudelleen kalibrointia tai potilashistorian uudelleen
tarkastelua.
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Huomautus • Jos potilaan pitää tehdä catch-up sakkadeja alhaisella taajuudella tapahtuvan pään kääntämisen
aikana, se saattaa merkitä joko tasapainoelimen häiriötä, pikkuaivojen toimintahäiriötä tai molempia. Jos
tutkimustulos osoittaa catch-up-sakkadeja alhaisella taajuudella tapahtuvan pään kääntämisen aikana,
suositellaan varovaisuutta pään impulssitutkimusten tulosten tulkitsemisessa. Jos tiedot EIVÄT ole
normaaleissa rajoissa, se saattaa merkitä perifeeristä ja/tai keskialueen häiriötä. Käytä VOR -tutkimuksia
sellaisen potilaan arvioimiseen, jolla on catch-up-sakkadeja kalibroinnin tarkastuksen aikana.

4. Kun kalibrointi on tarkastettu ja olet tyytyväinen tulokseen, napsauta kohtaa Hyväksy.

Kerääminen -ikkuna avautuu ja ohjelmisto on valmis aloittamaan pään impulssitietojen keräämisen.

Tärkeää • Kun kalibrointi on suoritettu, suosittelemme, ettei laseja sijoiteta uudelleen potilaan päässä.
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9.4

Silmän liikkeen videotallennus tutkimuksen aikana
Huomautus • Tallenna pitää tarkistaa, jotta kerätyt tiedot voidaan toistaa.

Video -ikkuna näyttää kuvan silmästä.
Videotallennus aloitetaan samaan aikaan keräyksen kanssa valitsemalla valintaruutu Tallenna (A).

Huomautus • Lue sivulta ► 108 lisää videon toistamisesta.

9.5

Keräämisen optimointi
Suosittelemme Lateraalinen -tutkimuksen tekemistä ennen LARP/RALP -tietojen keräämistä. LARP/RALP -tutkimukset
ovat vaikeampia suorittaa, ja tiedot Lateraalinen -tutkimuksesta parantavat tietojenkeräystä LARP/RALP -tutkimuksia
varten.

Lateraalinen -tutkimus voi olla joko Pään pulssi- tai SHIMP (Suppression Head Impulse Paradigm) -tutkimus. Molemmat
tutkimukset edellyttävät pistettä potilaan edessä olevalla pinnalla. Pään pulssi -tutkimuksessa potilas katsoo kiinteää
pistettä pinnalla. SHIMP -tutkimuksessa potilas katsoo laseista heijastettua laserpistettä.
Tutkimus käynnistyy siten, että tutkija seisoo potilaan takana, joka käyttää laseja. Potilasta pyydetään katsomaan
fiksaatiopisteeseen Pään pulssi -tutkimuksessa tai laserpisteeseen SHIMP -tutkimuksessa. Kun potilas katsoo
fiksaatiopistettä, tutkija pyörittää potilaan päätä horisontaalisesti lateraalisen tutkimuksen tekemiseksi pienessä kulmassa
(noin 10–20 astetta) lyhyin, äkkinäisin ja ennalta arvaamattomin liikkein muutellen suuntaa ja nopeutta.

LARP-tutkimuksessa potilaan päätä käännetään 35–45 asetetta oikealle. Pyytä potilasta katsomaan fiksaatiopisteeseen.
Oikean silmän pupilli on lähellä nenää. Tutkija asettaa yhden käden potilaan leuan alle ja toisen potilaan pään päälle ja
pyörittää potilaan päätä vertikaalisesti pienessä kulmassa (noin 10–20 astetta) lyhyin, äkkinäisin ja ennalta arvaamattomin
liikkein muuttamalla suuntaa ja nopeutta. Pään impulssi alaspäin stimuloi vasenta anterioorista kanavaa. Pään impulssi
ylöspäin stimuloi oikeaa posterioorista kanavaa
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RALP-tutkimuksessa potilaan päätä käännetään 35–45 astetta vasemmalle. Pyytä potilasta katsomaan fiksaatiopisteeseen.
Oikean silmän pupilli on lähellä heidän päänsä oikeaa puolta. Tutkija asettaa yhden käden potilaan leuan alle ja toisen
potilaan pään päälle ja pyörittää potilaan päätä vertikaalisesti pienessä kulmassa (noin 10–20 astetta) lyhyin, äkkinäisin ja
ennalta arvaamattomin liikkein muuttamalla suuntaa ja nopeutta. Pään impulssi alaspäin stimuloi oikeaa anterioorista
kanavaa. Pään impulssi ylöspäin stimuloi vasenta posterioorista kanavaa.

Lateraalinen Pään pulssi

Stimulus
Siirtymä: 10-20°
Pienin hyväksyttävä pään huippunopeus: 120°/s – 250°/s
Pään huippukiihtyvyys: 1200°/s2–2500°/s2

LARP Pään pulssi

Stimulus
Siirtymä: 10-20°
Pienin hyväksyttävä pään huippunopeus: 100°/s – 250°/s
Pään huippukiihtyvyys: 1000°/s2–2500°/s2

RALP Pään pulssi

Huomautus • Saat lisätietoa vHIT-harjoitusvideosta tai osoitteesta www.icsimpulse.com.

Lasit keräävät sekä pään että silmän tietoja. Gyroskooppi mittaa pään liikkeen nopeutta (stimulus). Suurnopeuskamera
kaappaa kuvan silmästä. OTOsuite Vestibular-ohjelmisto käsittelee pään nopeustiedot ja silmän liikkeen nopeustiedot
(vasteen).
Samanaikaiset tietonäytöt pään ja silmän liikkeistä antavat lääkärille työkalut sen määrittelemiseksi, onko vaste normaalin
rajoissa vai ei.
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Koulutustila
Koulutustila auttaa sinua oppimaan pään impulssitoimenpiteiden oikean suorittamisen ennen tutkimusten suorittamista
potilailla. Koulutustilassa keskilaservalo jää päälle. Pään impulssitoimenpiteen lopussa piste osoittaa, päätitkö pään liikkeen
oikeassa kohdassa ylittämättä sitä.
Koulutustilan asettaminen
1. Kiinnitä seinälle kolme fiksaatiopistettä: yksi keskikohtaan, yksi 10° vasemmalle ja yksi 10° oikealle.

2. Tuo koulutuspotilas demotiedoista.
3. Avaa koulutuspotilas (nimeltään Koulutustila).
Oikein suoritetun vasemmalle suuntautuvan impulssin aikana laserpiste jää vasemman fiksaatiopisteen päälle. Oikein
suoritetun oikealle suuntautuvan impulssin aikana laserpiste jää oikean fiksaatiopisteen päälle. Pään seurannat vastaavat
koulutuskäyriä, kun pään impulssitoimenpide on suoritettu oikein.
Voit harjoitella oikeita pään impulssitoimenpiteitä kiinnittämällä lasit esim. palloon.

Siirrä ennen aloittamista kynnyksen
liukusäädintä Video -ikkunassa
valkoisen kohinan eliminoimiseksi.
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Harjoittele pään impulsseja varmistaen, että
•

pään seurannat vastaavat
koulutuskäyriä, kuten tässä
esimerkissä,

•

keräysikkunassa ei raportoida
ylitystä ja

•

käyttäjän palaute on vihreä
ympyrä (pään
impulssitoimenpide on
suoritettu oikein).
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9.5.1

Tosiaikainen jälki ikkuna
Tämä ikkuna mahdollistaa sekä pään että silmän liikkeen seurannan pään impulssitutkimusta suoritettaessa. Valittu
tutkimustyyppi (Lateraalinen, LARP tai RALP) määrittelee sen, mikä pään seuranta on lihavoitu. Lihavoidun pään seurannan
pitäisi liikkua pään impulssia toimitettaessa. Toisten kahden pään seurannan pitäisi pysyä melko tasaisina. Näin
varmistetaan, että stimuloitu käytävä on se, jota halutaan tutkia.

Oletuksena Käyttäjän palaute ja Äänipalaute tarjoavat arvion kustakin pään impulssista:
•

Vihreä ympyrä ja korkea äänimerkki osoittavat, että pään impulssi on riittävästi suoritettu.

•

Oranssi ympyrä ja matala äänimerkki osoittavat, että pään impulssia ei ole riittävästi suoritettu. Viesti näkyy koontiikkunassa, jos joku näistä virheistä oli syynä:
–

Liian hidas - pään nopeus ei ole riittävä

–

Liikaa ylitystä - impulssin lopussa pää liikkui vastapäiseen suuntaan tutkimussuuntaan nähden tai

–

Väärät tasot stimuloitu - suoritettaessa LARP- tai RALP-tutkimusta pään impulssi toimitettiin tasoissa, jotka
stimuloivat muita kuin tutkittavia kaarikäytäviä.

Huomautus • Lisätietoja toiminnosta Käyttäjän palaute on kohdassa Tutkimusvalinnat - Pään pulssi (sivu ► 188).
Lisätietoja toiminnosta Äänipalaute on kohdassa Tutkimusvalinnat - Yleistä -asetukset (sivu ► 180).
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9.5.2

Koulutuskäyrät -ikkuna
Tässä ikkunassa harmaa harjoituskäyrä edustaa hyvän pään impulssien muotoa eri nopeuksilla: 100, 150, 200 ja 250.
Harjoituskäyrän muoto vaihtelee valitun tutkimustyypin mukaan (Lateraalinen, LARP, RALP). Pään seuranta näkyy oranssina
ja negatiiviset nopeudet tarkoittavat liikettä oikealle. Pään seuranta näkyy sinisenä ja positiiviset nopeudet tarkoittavat
liikettä vasemmalle.
Todelliset pään ja silmän seurannat näkyvät harmaan harjoituskäyrän yläpuolella. Silmän seuranta näkyy vihreänä. Valkoiset
pisteet Y-akselilla osoittavat kerättyjen pään impulssien nopeutta.

Keräysalgoritmi analysoi tiedot reaaliajassa sitä mukaa, kun niitä kerätään. Jos pään impulssi täyttää algoritmin kriteerit,
hyväksytty pään impulssi lasketaan keräysikkunassa. Pään impulssi, joka vastaa harjoituskäyrää, on tyypillisesti hyväksytty
pään impulssi.
Todellisen pään seurannan (tässä esimerkissä sinisenä näkyvän) vertaaminen harjoituskäyriin auttaa varmistamaan, että
tutkija tuottaa laadukkaita pään impulsseja ja että vain hyvät tiedot otetaan mukaan analyysiin.

Huomautus • Saat lisätietoa vHIT-harjoitusvideosta tai osoitteesta www.icsimpulse.com.

9.6

Pään pulssi -tietojen kerääminen
Lisätietoa Tutkimusvalinnat -asetuksista tietoja kerättäessä on sivulla ► 179.

Huomautus • Tutkimus voidaan aloittaa tilapäisellä potilaalla ilman potilastietojen syöttöä. Lue sivulta ► 25 uuden
potilaan luomisesta tai olemassa olevan potilaan avaamisesta.
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1. Haluttaessa voidaan muuttaa kelvollisia pään impulsseja (A), jotka vaaditaan tutkimusistuntoa varten. Voit muuttaa niitä
napsauttamalla ylä- tai alanuolta tai kirjoittamalla numeron suoraan.

Huomautus • Suositus on kaksikymmentä (20) pään impulssia sekä vasemmalle että oikealle suuntautuvien pään
impulssien suhteen. Keräysasetus voi olla mikä numero tahansa, kuitenkin enintään 999. Katso sivu ► 188.

2. Poissa käytöstä oleva (harmaana näkyvä) Aloita -painike osoittaa järjestelmän olevan valmis pään impulssien
tietojenkeräykseen. Muussa tapauksessa sinun on napsautettava kohtaa Aloita tai painettava vasenta painiketta
esityskaukosäätimessä aloittaaksesi pään impulssien tietojenkeräyksen.

Tärkeää • Lasien tai lasien hihnan koskettaminen samalla, kun potilaan pää liikkuu, voi johtaa kameran
liikkumiseen, mikä puolestaan aiheuttaa artefakteja kerättyihin tietoihin.

3. Seiso potilaan takana ja aseta kätesi potilaan pään päälle reilusti etäällä laseista ja niiden hihnasta.

Huomautus • Saat lisätietoa vHIT-harjoitusvideosta tai osoitteesta www.icsimpulse.com.

4. Pyydä potilasta katsomaan fiksaatiopisteeseen ja siirrä tämän päätä sivulla ► 80 kuvatulla tavalla.
LARP- ja RALP-tutkimusvalinta Silmän sijainnin palaute keräämisen aikana valittuna kohdassa Tutkimusvalinnat
silmän väri vastaa silmän sijainnin ilmaisimen väriä tutkimuksen asetuksissa. Silmä pysyy vihreänä tutkimuksen keston
ajan niin kauan kuin pää pysyy oikeassa asennossa eikä sitä vedetä takaisin kohti keskiviivaa.
Kun Pään pulssi -tutkimusta suoritetaan, sekä Tosiaikainen jälki -ikkuna että Koulutuskäyrät -ikkuna näyttävät pään ja
silmän jäljitystä, jotta tutkijan olisi helpompi ymmärtää kerättävän tiedon laatu. Kuvaus näistä ikkunoista on sivuilla ►
84 ja ► 85.
Testauksen aikana kelvolliset pään impulssit näkyvät sekä vasemman että oikean impulssin kohdalla (B). Vasemmat ja
oikeat pään impulssit, joita ei suoriteta asianmukaisesti, yhdistetään hylättyjen määrään (C).
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Pään liikettä, jonka pään nopeuden huippuarvo on alle minimin, ei pidetä pään impulssina:
–

Lateraalinen -tutkimuksen minimi on 120–250 °/s

–

LARP- ja RALP -tutkimuksen minimi on 100–250 °/s

Huomautus • Pään impulssit hylätään, jos kuvanopeus laskee alle 219 ruutuun/sekunti.

Kerääminen -ikkunassa näkyvät seuraavat tiedot:
A. Tutkimustyyppi – sen tutkimuksen nimi, jota varten tietoja on kerätty
(Nimi sisältää tutkimussuunnan ja tutkimusolosuhteet).
B. Kulunut aika – tutkimuksen kesto
C. Kuvanopeus – tiedon hankintatiheys kuvina sekunnissa (fps)
D. Kalibrointi ∆ – etäisyys pikseleinä oikean ja vasemman silmän välillä mitattuna kalibroinnin aikana

Keräys pysähtyy automaattisesti, kun pään vasemman ja oikean impulssimäärän minimi on saavutettu. Voit keskeyttää
tutkimuksen napsauttamalla kohtaa Pysäytä tai painamalla oikeaa painiketta esityskaukosäätimestä. Tiedot tallennetaan.
(Tiedot tallennetaan, jos vähintään yksi hyvä pään impulssi on kerätty.) Tutkimuksen voi keskeyttää tallentamatta
napsauttamalla kohtaa Peruuta.
Tiedot analysoidaan automaattisesti ja näytetään 2D-analyysi -ikkunassa.
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9.7

Analyysi tiedot
Näet tietyn tutkimuksen napsauttamalla Tutkimus -välilehteä ja sitten haluttua tutkimusta sen korostamiseksi. Lisätietoja
tutkimuksen valinnasta on sivulla ► 20.
Tutkimustulosten analyysi voidaan katsoa ikkunaryhmässä 2D-analyysi, Hex Plot (heksametrinen kaavio) tai 3D-analyysi.
2D- ja 3D-näkymissä tulokset voidaan näyttää normaalissa katselutilassa tai suurennetussa tilassa. Tutkimustulosten analyysi
voidaan näyttää normaalissa katselutilassa tai suurennetussa tilassa. Katso sivu ► 17.

9.7.1

Vahvistus
Silmän ja pään seurannan tarkastelu on ensimmäinen vaihe tietojen tulkinnassa. (Katso sivu ► 94.) Vahvistustietojen
tarkastelu on aina toisella sijalla.
Vahvistus on silmän liikkeen nopeuden suhde pään liikkeen nopeuteen. Yksittäiset vahvistukset ja keskiarvovahvistus
näkyvät näytöllä. Vahvistus -ikkunassa näkyvät vahvistusarvot Y-akselilla ja vastaavat huippunopeudet X-akselilla.
(Huippunopeus on maksiminopeus jokaiselle 175 näytteestä, jotka edustavat kyseistä tutkimusta.) Vahvistuskaavio skaalaa
automaattisesti arvoon yli 1,2, jos yksittäisiä vahvistuksia on välillä 1,2 ja 3.

Vahvistuskaaviossa oikea ja vasen keskiarvo on osoitettu X:llä. Kaavion yläosassa oleva selite osoittaa värit, joita käytetään
vasemmassa ja oikeassa arvossa.
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Kaavion yläpuolella näytetään
A. Oikean ja vasemman puolen keskiarvot
B. Oikea ja vasen vakiopoikkeama
C. Oikea-vasen vestibulo-okulaarisen refleksin epäsymmetria (Tässä esimerkissä käytetään oletusarvoista Vahvistuksen
epäsymmetria -laskelmaa Suhteellinen (Newman-Toker/Mantokoudis)).

Epäsymmetria -arvo riippuu tutkituista tasoista: Lateraalinen (oikeasta lateraalisesta vasempaan lateraaliseen) tai LARP
(vasemmasta anteriorisesta oikeaan posterioriseen) tai RALP (oikeasta anteriorisesta vasempaan posterioriseen).
Kohdassa Tutkimusvalinnat voit valita oletusmenetelmän Vahvistuksen epäsymmetria -laskennalle: Suhteellinen
(Newman-Toker/Mantokoudis)(1) tai Normalisoitu suhteellinen (Jongkees)(2):

Normatiiviset tiedot
Normatiiviset leikkausarvot määritellään tietojen tutkimuksen mukaan.(3)
Varjostus osoittaa normatiivisten leikkausarvojen ulkopuolella jäävien tietojen rajat:
•

Valkoisella alueella olevat tiedot ovat normaaleissa rajoissa.

•

Vaalean harmaalla alueella olevat tiedot osoittavat yksipuolista menetystä.

•

Tumman harmaalla alueella olevat tiedot osoittavat molemminpuolista menetystä

Normatiivisia leikkausarvoja voi muuttaa.

Tutkimusvalinnat sisältävät normatiivisten leikkausarvojen asetukset. Katso sivu ► 188.

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

käden ollessa pään päällä ja ulos päin suuntautuvan pään impulssin kanssa.
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Ikään perustuvat normatiiviset tiedot
Ikään perustuvat normatiiviset leikkausarvot määritellään keskiarvona ± 2 vakiopoikkeamaan nähden ikähaitarilla 10 - 99
vuotta.(1)

Vahvistus -kaaviossa ulkoviiva määrittelee alueen, jonka sisällä tietojen katsotaan olevan normaaleissa rajoissa.

Vahvistusarvot yli 1,2
Vahvistusarvot yli 1,2 voivat olla tulosta joistakin näistä ongelmista tai niiden yhdistelmästä:
1. Lasien luistaminen. Varmista, että hihna on tiukalla, lasien johto on kiinnitetty potilaan oikeaan olkapäähän tai
kaulukseen niin, ettei se ole aivan kireällä ja ettei tyynyn ja potilaan kasvojen väliin jää rakoa. Kuvat oikeasta ja väärästä
lasien sijoittelusta on esitetty sivulla ► 33.
2. Potilas on liian lähellä fiksaatiopistettä. Jos potilas on lähempänä kuin 1 metrin päässä, nähdään kohonneita VOR vahvistuksia, jotka johtuvat silmien konvergenssista. Älä koskaan seiso potilaan edessä tai pyydä kohdistamaan omaan
nenääsi käyttäessäsi ICS Impulse -toimintoa. Tämä tutkimusmenetelmä johtaa korkeampiin VOR -vahvistuksiin.
3. Tutkimuksen aikana tosiaikainen seuranta osoitti, että silmät johtivat päätä, mutta tutkimuksen annettiin jatkua. Jos
tällainen ongelma havaitaan, lasit ja potilaan asetukset on tarkistettava ennen tutkimuksen jatkamista.
4. Jos 1, 2 ja 3 on suljettu pois, saattaa olla, että potilaalla on Menierin tauti. (2)

Tietojen ja arvojen näyttö
Jos haluat nähdä vain vasemmat tai oikeat vahvistukset, napsauta Näyttö -välilehteä ja valitse valintaruutu Vasen tai Oikea.
Näet sekä vasemman että oikean vahvistuksen valitsemalla molemmat ruudut.

(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. Huomaa: Kaikki normatiiviset tiedot on kerätty käden ollessa pään päällä ja ulos

päin suuntautuvan pään impulssin kanssa.
(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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Vahvistus ja huippunopeus yksittäisille impulsseille näkyvät tilapalkissa aina, kun vahvistuspiste tai seuranta valitaan.
•

Valitse vahvistuspiste: Napsauta Vahvistus -ikkunassa ja valitse vahvistuspiste siirtämällä osoitin sen päälle.
Vahvistusarvo näkyy valitun pisteen (ympyröity) vieressä. Seuranta-ikkunassa näkyy vastaava seuranta korostuneena.

•

Valitse seuranta: Napsauta seurantaikkunaa ja käytä nuolipainikkeita tai hiiren rullaa siirtyessäsi jäljestä toiseen.
Korostettu seuranta on valittu seuranta. Vastaava vahvistuspiste on valittu (vahvistusarvoa ei näytetä).

A.
B.
C.
D.
E.

Status-palkki
Vahvistus ikkuna
Vahvistusarvo
Seuranta-ikkuna
Valittu seuranta

Valitun pääimpulssin poistaminen:
•

Siirrä osoitin vahvistuspisteen päälle. Kaksoisnapsauta hiirellä.

•

Napsauta seurantaikkunaa. Käytä nuolipainikkeita tai selaa hiiren rullalla yksittäisen jäljen valitsemiseksi. Paina Poistapainiketta.

Palauta kaikki poistetut pään impulssit napsauttamalla Uusi analyysi -välilehteä. Napsauta kohtaa Palauta poistetut tiedot.

Tietoja sakkadeista
Jotta huippu katsottaisiin sakkadiksi, sen on täytettävä seuraavat kriteerit:
–

Tunnistettu sakkadiksi oman algoritmimme perusteella (oletuksena sakkadeiksi tunnistetut huippuarvot näkyvät
punaisella)

–

Tapahtui 70 ms tai myöhemmin pään liikkeen alkamisen (pään impulssin) jälkeen
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9.7.2

Tiedot

Pään impulssin analyysi -tiedot raportoidaan sekä vasemmalle että oikealle suuntautuville pään impulsseille sekä
hylätyille pään impulsseille. OTOsuite Vestibular käyttää eri algoritmeja pään impulssien analysointiin.
•

Kerääminen – keräysalgoritmin läpäisseet pään impulssitiedot näytettyinä keräysikkunassa.

•

Analyysi – analyysialgoritmin läpäisseet pään impulssitiedot

Katso lisätietoja sivulta ► 240.

Jälkianalyysi valitun jäljen tiedot (näytetään korostettuina) sisältävät
•

Vahvistus – vahvistuslaskelma on alue (normalisoidun) silmän nopeuden alla jaettuna pään nopeuden alla olevalla
alueella

•

Latenssi – aika (ms), jolloin huippunopeus mitattiin pään liikkeelle sekä myös kolmelle ensimmäiselle sakkadille

•

Amplitudi (°/s) – päälle ja kolmelle ensimmäiselle sakkadille saavutettu maksimi (esitettynä huippunopeutena
tilapalkissa)

Huomautus • Ennen versiota 4.0 kerätyt tiedot pitää analysoida uudelleen, jotta arvot ovat oikein.

Tutkijan nimi ja tutkimusparametrit luetellaan:
•

Kuvanopeus – tiedon hankintatiheys kuvina sekunnissa (fps)

•

Kalibrointi ∆ – etäisyys pikseleinä oikean ja vasemman silmän välillä mitattuna kalibroinnin aikana

Aina, kun catch-up-sakkadien parametreja on muokattu, esille tulee huomautus.

9.7.3

Huomautuksia
Analyysin tiedot - Huomautuksia
Tutkimusta koskevat huomautukset voidaan tehdä ennen tutkimusta, sen aikana tai sen jälkeen. Lisää tai muokkaa
huomautuksia napsauttamalla Huomautuksia -välilehteä. Lisätietoa muokkaustyökaluista on sivulla ► 23.

Huomautus • Tutkimus -ikkunassa aiemmin lisätty teksti näkyy Huomautuksia -ikkunassa.
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9.7.4

Näyttö
Vahvistuskaavion näyttöä muutetaan valitsemalla Vasen- ja/tai Oikea -valintaruutu näytön valitsemiseksi/valinnan
poistamiseksi: molemmat vahvistukset, vain vasen vahvistus tai vain oikea vahvistus. 2D-kaavioiden näyttöä muutetaan
valitsemalla Pään nopeus- ja/tai Silmän nopeus -valintaruutu näytön valitsemiseksi/valinnan poistamiseksi: molemmat
nopeudet, vain pään nopeus tai vain silmän nopeus.

9.7.5

Uusi analyysi

Analysoi uudelleen - palauttaa kaikki alkuperäiset vahvistuksen tietopisteet ennen tietojen uudelleenanalysointia.
(Uudelleenanalysoinnissa käytetään kaikkein viimeisimpiä Perustason amplitudi- ja Aloituskohta -asetuksia.)
Huomautus • Voi olla välttämätöntä käyttää tätä toimintoa olemassa oleviin potilastietoihin, kun uusia toimintoja
julkaistaan. (Uudelleenanalysointi edellyttää raakatietojen saatavuutta.)

Palauta poistetut tiedot - palauttaa kaikki alkuperäiset vahvistuksen tietopisteet.
Spontaani nystagmus - Valintaruutu Spontaani nystagmus valitaan, jos tutkija on valinnut Spontaani nystagmus valintaruudun Kerääminen -ikkunassa.
Spontaani nystagmus -ruudun valitseminen johtaa tietojen uudelleenanalysointiin. Tietojen aikaisemmat muutokset
(esim. catch-up-sakkadiparametrit, vahvistuspisteiden poistaminen) eivät säily.

Catch-up-sakkadien parametrit vasen/oikea - valitse muuttaaksesi catch-up-sakkadiparametreja vasemmalle tai oikealle
pään impulssille

Palauta oletukset - palauttaa catch-up-sakkadiparametrit valmistajan oletuksiin valitulla puolella (vasen/oikea)
Perustason amplitudi - Tämä asetus tunnistaa sakkadin sen perusteella, miten jyrkkä sakkadin takana oleva lasku on. Säädä
tätä liukusäädintä, jos uskot, että silmän liike on tunnistettu väärin sakkadina tai että silmän liike pitäisi tunnistaa sakkadina.

Aloituskohta - Tämä asetus määrittää, mistä ohjelmisto aloittaa sakkadin etsimisen. Säädä tätä liukusäädintä, jos uskot, että
silmän liike on tunnistettu väärin sakkadina tai että silmän liike pitäisi tunnistaa sakkadina.
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9.8

2D-analyysi -ikkuna
Kaaviossa näytettävien tietojen oletusvärit ovat sellaisia, että värisokeat voivat erottaa eri värit. Tutkimusvalinnat sisältää
asetukset oletusvärien muuttamiselle kullekin tietotyypille. Voit muuttaa arvoja napsauttamalla Kaavion värit -välilehteä
Valinnat -ikkunassa ja valitsemalla uudet värit. Katso sivu ► 185.
Oletussijoittelun mukaan oikea kaavio näyttää oikeat pään ja silmän nopeustiedot oikealla ja vasen kaavio näyttää vasemmat
pään ja silmän nopeustiedot vasemmalla. Sijoittelua voi muuttaa napsauttamalla Pään pulssi -välilehteä Valinnat -ikkunassa
ja valitsemalla Näytä vasen kaavio oikealla puolella. Katso sivu ► 188.
Nähdäksesi vain pään tai silmän nopeuden napsauta Näyttö -välilehteä ja valitse valintaruutu Pään nopeus tai Silmän
nopeus. Näet sekä pään että silmän nopeuden valitsemalla molemmat valintaruudut.
Pään tiedot näkyvät sinisellä vasemmalle ja oranssina oikealle. Silmän tiedot, jotka näkyvät vihreinä, tarkoittavat silmän
liikettä pään impulssin (VOR) aikana ja sen jälkeen. Silmän tiedot, jotka näkyvä punaisina, tarkoittavat sakkadista silmän
liikettä (eli catch-up sakkadeja). Tiedot näytetään nopeus piirrettynä Y-akselille ja pään impulssi millisekunteina tai
näytteinä X-akselilla. Aiemmasta ohjelmistoveriosta muunnettujen tietojen kohdalla X-akseli näyttää näytteinä, onko
keskiarvoinen ruututaajuus alle 219.
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Normaaleissa rajoissa
Näissä esimerkeissä Pään pulssi- ja SHIMP -tiedoista molemmat puolet ovat normaalin rajoissa.

Pään pulssi
Vahvistus -kaavio osoittaa, että kaikki datapisteet ovat normaalilla (valkoisella) alueella. Pään tiedot osoittavat hyvin
suoritettuja pään impulsseja, ja silmän tiedot osoittavat vestibulaarisen okulaarisen refleksin (A), joka heijastaa pään
nopeutta. Muutamia catch-up sakkadeja saattaa olla.
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SHIMP
Vahvistus -kaavio osoittaa, että kaikki datapisteet ovat normaalilla (valkoisella) alueella. Pään tiedot osoittavat hyvin
suoritettuja pään impulsseja, ja silmän tiedot osoittavat vestibulaarisen okulaarisen refleksin (A), joka heijastaa pään
nopeutta yhdessä näkyvien catch-up-sakkadien kanssa. Huomaa, että SHIMP -tutkimus estää huomaamattomien sakkadien
tuottamisen eliminoiden tarpeen sakkadien poistolle ennen vahvistuksen laskemista.
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Näkyvät sakkadit
Pään pulssi
Tämä on esimerkki pään impulssitiedoista, jotka osoittavat epänormaalia vestibulaarista okulaarista refleksiä vasemmalla
puolella vahvistusvasteesta ja catch-up sakkadeista saatuna. Vahvistus -kaavio osoittaa, että kaikki datapisteet ovat
harmaalla alueella, mikä tarkoittaa yksipuolista menetystä. Pään tiedot osoittavat hyvin suoritettuja pään impulsseja, ja
silmän tiedot osoittavat riittämättömän vestibulaarisen okulaarisen refleksin (A), joka ei heijasta pään nopeutta. Näkyviä
catch-up sakkadeita (B) läsnä. Catch-up-sakkadit on helpompi näyttää 3D-analyysi -ikkunassa.
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SHIMP
Tämä on esimerkki pään SHIMP-tiedoista, jotka osoittavat epänormaalia vestibulaarista okulaarista refleksiä bilateraalisesti
vahvistusvasteesta saatuna. Vahvistus -kaavio osoittaa, että kaikki datapisteet ovat harmaalla alueella, mikä tarkoittaa
bilateraalista menetystä. Pään tiedot osoittavat hyvin suoritettuja pään impulsseja, ja silmän tiedot osoittavat
riittämättömän vestibulaarisen okulaarisen refleksin, joka ei heijasta pään nopeutta. Kun kohdissa SHIMP on catch-upsakkadeja, se osoittaa residuaalista toimintaa. Oikea puoli osoittaa selvästi vestibulaarista toimintaa, koska esillä on näkyviä
catch-up-sakkadeja.
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Huomaamattomat sakkadit
Tämä on esimerkki pään impulssitiedoista, jotka osoittavat epänormaalia vestibulaarista okulaarista refleksiä oikealla
puolella vahvistusvasteesta ja catch-up-sakkadeista saatuna. Vahvistus -kaavio osoittaa, että kaikki datapisteet ovat
harmaalla alueella, mikä tarkoittaa yksipuolista menetystä. Huomaa 56 %:n epäsymmetria. Oikea (epänormaali) puoli
vaikuttaa vasempaan (normaaliin) puoleen. Pään tiedot osoittavat hyvin suoritettuja pään impulsseja, ja silmän tiedot
osoittavat riittämättömän vestibulaarisen okulaarisen refleksin (A), joka ei heijasta pään nopeutta. Huomaamattomia catchup sakkadeita (B) läsnä. Catch-up-sakkadit on helpompi näyttää 3D-analyysi -ikkunassa.
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9.9

Hex Plot (heksametrinen kaavio) -ikkuna
Näytä-sarakkeessa valituille tutkimuksille Hex Plot (heksametrinen kaavio) -ikkuna tarjoaa Catch-up-sakkadien analyysi tiedot ja Keskivahvistukset, PR-pisteytys -yleiskatsauksen sekä 2D-analyysi -kaaviot.

A. Näytä -sarake
B. Catch-up-sakkadien analyysi
C. Keskivahvistukset- ja 2D-analyysi -kaaviot

Alun perin valitut tutkimukset ovat samat kuin tutkimukset, jotka on valittu 2D-analyysi- ja 3D-analyysi -ikkunoissa.
Tutkimus voidaan lisätä napsauttamalla tutkimuksen nimen vieressä olevaa painiketta Näytä -sarakkeessa.Tutkimus voidaan
poistaa napsauttamalla tutkimuksen nimen vieressä olevaa painiketta Näytä -sarakkeessa. Vain yksi tutkimus kutakin
tutkimustyyppiä kohden voidaan valita näytettäväksi.

Huomautus • Seuraavat valinnat palauttavat tutkimusvalinnat 2D-analyysi- ja 3D-analyysi -ikkunassa, kun Hex
Plot (heksametrinen kaavio) -ikkuna ei enää ole näkyvissä.

Oletussijoittelun mukaan oikea kaavio näyttää oikeat pään ja silmän nopeustiedot oikealla ja vasen kaavio näyttää vasemmat
pään ja silmän nopeustiedot vasemmalla. Sijoittelua voi muuttaa napsauttamalla Pään pulssi -välilehteä Valinnat -ikkunassa
ja valitsemalla Näytä vasen kaavio oikealla puolella. Katso sivu ► 188.

9.9.1

Hex Plot (heksametrinen kaavio)
Hex Plot (heksametrinen kaavio) -ikkunassa keskivahvistukset on esitetty viivakoodein, joiden pituus vaihtelee
keskivahvistuksen arvon mukaan. Viivakoodit näkyvät kuusikulmion sisällä. Jokainen kuusikulmion sivu on merkitty kahden
kirjaimen lyhenteellä, joka viittaa yhteen kuudesta kaarikäytävästä:
•
•
•

LA (vasen anteriorinen)
LL (vasen lateraalinen)
LP (vasen posteriorinen)

•
•
•

RA (oikea anteriorinen)
RL (oikea lateraalinen)
RP (oikea posteriorinen)

Ulompi kuusikulmio esittää keskivahvistusta 1,0. Sisempi kuusikulmio esittää keskivahvistusta 0,5.
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Vahvistusten viivakoodien väri perustuu vahvistuskaavioille asetettuihin normatiivisiin katkaisuasetuksiin. Tutkimusvalinnat
sisältävät asetukset oletusarvojen muuttamiseksi. Voit muuttaa arvoja napsauttamalla Pään pulssi -välilehteä Valinnat ikkunassa ja valitsemalla uudet arvot. Katso sivu ► 188.

Epäsymmetria (A) -arvot ovat tuloksia käytäväjoukkokohtaisista laskelmista: anteriorinen-anteriorinen, lateraalinenlateraalinen sekä posteriorinen-posteriorinen. Väri, jolla arvot näytetään, osoittaa, mitä laskelmaa on käytetty: Suhteellinen
tai Normalisoitu suhteellinen.
Kussakin yksittäisessä ikkunassa näytetään Keskivahvistus ja PR-pisteytys (yhteensä PR-pisteytys) (B). Sen alueen väri, jolla
nämä luetellaan, osoittaa catch-up-sakkadiryhmän rakenteen: Normaali, Yhdessä tai Satunnainen.

Kohdassa Tutkimusvalinnat voit valita oletusmenetelmän Vahvistuksen epäsymmetria -laskennalle: Suhteellinen
(Newman-Toker/Mantokoudis)(1) tai Normalisoitu suhteellinen (Jongkees)(2):

9.9.2

Catch-up-sakkadien analyysi
Noudata varovaisuutta • Analysoi ennen ohjelmistoversiota 4.0 kerätyt tiedot, jotta arvot ovat oikein.
- Jos raakatiedot tallennettiin, valitse tutkimus 2D-analyysi -kohdassa, napsauta Uusi analyysi -välilehteä ja valitse

(1)Newman-Toker DE, Saber-Tehrani AS, Mantokoudis G, Pula JH, Guede CI, Kerber KA, Blitz A, Ying SH, Hsieh YH, Rothman
RE, Hanley DF, Zee DS, Kattah JC. Quantitative video-oculography to help diagnose stroke in acute vertigo and dizziness:
toward an ECG for the eyes . Stroke.2013;STROKEAHA.111.000033.
(2)Jongkees, L. B. W., & Philipszoon, A. J. (1964). Electronystagmography. Acta Otolaryngologica Supplement 189, 1111.000033.
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Analysoi uudelleen.
- Jos raakatietoja ei tallennettu, analysoi tiedot uudelleen valitsemalla vasen tutkimus kohdassa 2D-analyysi.
Napsauta Uusi analyysi -välilehteä. Siirrä joko Perustason amplitudi- tai Aloituskohta -liukusäädintä. Napsauta
kohtaa Palauta oletukset. Toista oikean tutkimuksen kohdalla.

Catch-up-sakkadien analyysi sisältää analyysin kaikille kaarikäytävätiedoille Hex Plot (heksametrinen kaavio) -ikkunassa.(1)
Tutkimusvalinnat -ikkunassa voit valita vain tämän yhteenvetoanalyysin tai koko analyysin näyttämisen. Katso sivu ► 188.

Yhteensä (%) – näkyvien ja huomaamattomien sakkadien prosenttiosuus pään impulssien seurannoista
Yleinen PR-pisteytys (%) – arvo välillä 0 - 100, missä 0 on pienin ja 100 suurin satunnaisten catch-up-sakkadien määrä
kyseisessä pään impulssitutkimuksessa. PR-pisteytyksen saamiseksi lasketaan ensimmäinen variaatiokerroin kunkin sakkadin
esiintymisajalle kussakin sakkadiryhmässä (sekä näkyvät että huomaamattomat).

Luokitus
•

Vihreä osoittaa arvon olevan normaaleissa rajoissa

•

Sininen osoittaa sakkadien olevan yhdessä

• Oranssi osoittaa sakkadien olevan satunnaisia
Näitä värikoodeja käytetään myös Hex Plot (heksametrinen kaavio) -paneelien väripalkeissa.

(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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Täysi analyysi

Jos huomaamattomia tai näkyviä catch-upsakkadeita ei ole tietyssä kaarikäytävässä,
tietoarvojen kohdalla näkyy teksti NA (ei
analysoitu).

Pää
Latenssi (ms) – keskimääräinen latenssi kaikille pään impulsseille
Amplitudi (°/s) – keskimääräinen amplitudi kaikille pään impulsseille
Huomaamaton
% – 70 ms:n jälkeen ja ennen kuin pään nopeus ylittää nollapistettä ilmenevien sakkadien prosenttiosuus kaikista pään
impulssien seurannoista

Latenssi (ms) – keskimääräinen latenssi kaikille huomaamattomille sakkadeille. Työkaluvihje näyttää vakiopoikkeaman
ja variaatiokertoimen.

Amplitudi (°/s) – keskimääräinen amplitudi kaikille huomaamattomille sakkadeille. Työkaluvihje näyttää
vakiopoikkeaman ja variaatiokertoimen.

PR-pisteytys (%) – arvo välillä 0 - 100, missä 0 on pienin ja 100 suurin satunnaisten catch-up-sakkadien määrä
kyseisessä pään impulssitutkimuksessa. PR-pisteytyksen saamiseksi lasketaan ensimmäinen variaatiokerroin kunkin
sakkadin esiintymisajalle kussakin huomaamattomien sakkadien ryhmässä.

Näkyvä
% – sen jälkeen kun pään nopeus ylittää nollapisteen ilmenevien sakkadien prosenttiosuus kaikista pään impulssien
seurannoista

Latenssi (ms) – keskimääräinen latenssi kaikille huomaamattomille sakkadeille. Työkaluvihje näyttää vakiopoikkeaman
ja variaatiokertoimen.

Amplitudi (°/s) – keskimääräinen amplitudi kaikille näkyville sakkadeille. Työkaluvihje näyttää vakiopoikkeaman ja
variaatiokertoimen.

PR-pisteytys (%) – arvo välillä 0 - 100, missä 0 on pienin ja 100 suurin satunnaisten catch-up-sakkadien määrä
kyseisessä pään impulssitutkimuksessa. PR-pisteytyksen saamiseksi lasketaan ensimmäinen variaatiokerroin kunkin
sakkadin esiintymisajalle kussakin näkyvien sakkadien ryhmässä.
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9.10

3D-analyysi -ikkuna
Kaaviossa näytettävien tietojen oletusvärit ovat sellaisia, että värisokeat voivat erottaa eri värit. Tutkimusvalinnat sisältää
asetukset oletusvärien muuttamiselle kullekin tietotyypille. Voit muuttaa arvoja napsauttamalla Kaavion värit -välilehteä
Valinnat -ikkunassa ja valitsemalla uudet värit. Katso sivu ► 185.
Oletussijoittelun mukaan oikea kaavio näyttää oikeat pään ja silmän nopeustiedot oikealla ja vasen kaavio näyttää vasemmat
pään ja silmän nopeustiedot vasemmalla. Sijoittelua voi muuttaa napsauttamalla Pään pulssi -välilehteä Valinnat -ikkunassa
ja valitsemalla Näytä vasen kaavio oikealla puolella. Katso sivu ► 188.
Tietoja voidaan tarkastella 360 asteen näkymässä. Näet tiedot eri näkymistä pitämällä hiiren vasenta painiketta painettuna
ja pyörittämällä kuvaa haluamallasi tavalla. Normaalikuvaan palataan napsauttamalla kohtaa Nollaus (A).
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Normaali
Tässä esimerkissä pään impulssitiedoista molemmat puolet ovat normaalin rajoissa. Vahvistus -kaavio osoittaa, että kaikki
datapisteet ovat normaalilla (valkoisella) alueella. Pään tiedot osoittavat hyvin suoritettuja pään impulsseja, ja silmän tiedot
osoittavat vestibulaarisen okulaarisen refleksin (A), joka heijastaa pään nopeutta. Muutamia catch-up sakkadeja saattaa olla.
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Näkyvät sakkadit
Tämä on esimerkki pään impulssitiedoista, jotka osoittavat epänormaalia vestibulaarista okulaarista refleksiä vasemmalla
puolella vahvistusvasteesta ja catch-up sakkadeista saatuna. Vahvistus -kaavio osoittaa, että kaikki datapisteet ovat
harmaalla alueella, mikä tarkoittaa yksipuolista menetystä. Pään tiedot osoittavat hyvin suoritettuja pään impulsseja, ja
silmän tiedot osoittavat riittämättömän vestibulaarisen okulaarisen refleksin (A), joka ei heijasta pään nopeutta. Näkyviä
catch-up sakkadeita (B) läsnä. Oikealla olevat nuolet alaspäin osoittavat spontaania nystagmusta.
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Huomaamattomat sakkadit
Tämä on esimerkki pään impulssitiedoista, jotka osoittavat epänormaalia vestibulaarista okulaarista refleksiä oikealla
puolella vahvistusvasteesta ja catch-up-sakkadeista saatuna. Vahvistuskaavio osoittaa, että kaikki datapisteet ovat harmaalla
alueella, mikä tarkoittaa yksipuolista menetystä. Huomaa 56 %:n epäsymmetria. Oikea (epänormaali) puoli vaikuttaa
vasempaan (normaaliin) puoleen. Pään tiedot osoittavat hyvin suoritettuja pään impulsseja, ja silmän tiedot osoittavat
riittämättömän vestibulaarisen okulaarisen refleksin (A), joka ei heijasta pään nopeutta. Huomaamattomia catch-up
sakkadeita (B) läsnä. Huomaa, kuinka huomaamattomat catch-up sakkadit ovat lähempänä pään tietoja, kun taas näkyvät
catch-up sakkadit ovat kauempana oikealla pään tiedoista.
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9.11

Toisto -ikkuna
Kerättyjen tietojen, analyysin ja videoiden synkronoitu näyttö on käytettävissä Toisto -ikkunassa. Ikkuna sisältää
aina
•

Tosiaikainen jälki

•

Koulutuskäyrät

•

Vahvistus -kaavio

•

silmän ja pään 2D-seurannat

•

Silmän video

Kun tämä on valittu kohdassa Tutkimusvalinnat tälle tutkimustyypille, synkronoitu huonevideo on mukana.

Toisto -painikkeet ja -valinnat
Toista

Aloittaa synkronoidun toiston.

Tauko

Pysäyttää synkronoidun toiston.

Pysäytä

Lopettaa synkronoidun toiston.

Delete Video (poista video)

Poistaa videot valitusta tutkimuksesta.

Huomautus • Suosittelemme poistamaan turhat videot, jotta levytilaa
säästyisi. Kun video(t) on poistettu, videotietoja ei voida palauttaa.
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Toisto -painikkeet ja -valinnat
Play from Cursor (toista
osoittimesta)

Valitse toiston käynnistämiseksi osoittimen paikasta. Jos ei valittuna, toisto
käynnistyy seurannan alusta.

Speed (nopeus)

Huomautus • Ennen toiston nopeuden asettamista on tarkastettava
tallennettu kuvanopeus (fps), joka on osoitettu silmän videon alla.

•

Normaali - silmän video tallennettuna nopeudella 30 ruutua sekunnissa
voidaan toistaa normaalilla nopeudella.

•

Hidas - silmän video tallennettuna nopeudella 60 ruutua sekunnissa voidaan
toistaa normaalilla tai hitaalla nopeudella.

•

Hitaampi - silmän video tallennettuna nopeudella 120 ruutua sekunnissa
voidaan toistaa normaalilla, hitaalla tai hitaammalla nopeudella.

Huonevideo synkronoidaan silmän videon kanssa kaikilla nopeuksilla.

Ohjelmistoversiota 4.0 vanhemmalla kerättyjen tietojen toisto.
Potilastiedot
•

Vanhoja tietoja ei voi toistaa

•

Jos raakatiedot on tallennettu, tiedot on ensin analysoitava uudelleen niiden näyttämiseksi. Valitse tutkimus kohdassa
2D-analyysi, napsauta Uusi analyysi -välilehteä ja valitse Analysoi uudelleen.

•

Kun tiedot on analysoitu uudelleen, voit vierittää tosiaikaista jälkeä. Jos napsautat tosiaikaisessa jäljessä yksittäistä pään
impulssia:
–

hyväksytty pään impulssi näkyy koulutuskäyrissä (hylätty pään impulssi ei näy)

–

pään ja silmän seuranta näkyy korostettuna

–

vahvistusarvo on ympäröity

Videot
•

Pään impulssin silmävideot, jotka aikaisemmin voitiin näyttää kohdassa Videon tallennus/toisto , ovat nyt näytettävissä
vain Toisto -ikkunassa kohdassa OTOsuite Vestibular.

•

Napsauta Video -välilehteä Tutkimusluettelo -ikkunassa ja valitse toistettava video.
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9.12

Etenemiskaaviot
Useiden tutkimusistuntojen analyysi voidaan katsoa ikkunaryhmässä Etenemiskaaviot tai Progress Data (etenemistiedot) .
Näin käyttäjä voi verrata potilaan tuloksia eri tutkimuspäiviltä. Vertaamalla tutkimusistuntoja käyttäjä voi nähdä, onko
tapahtunut parannusta tai kompensointia.
Jos käytössä on vähintään kolme tutkimusta, kolme ensimmäisenä näkyvää ovat ensimmäinen tutkimus, tuorein tutkimus ja
sillä hetkellä 2D- ja 3D-ikkunassa näkyvä tutkimus. Tutkimus voidaan lisätä napsauttamalla tutkimuksen nimen vieressä
olevaa painiketta Näytä -sarakkeessa.Tutkimus voidaan poistaa napsauttamalla tutkimuksen nimen vieressä olevaa
painiketta Näytä -sarakkeessa.

Huomautus • Tutkimustulosten analyysi voidaan näyttää normaalissa katselutilassa tai suurennetussa tilassa. Katso
sivu ► 17.
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Etenemiskaaviot
Tässä ikkunassa voidaan katsoa neljää tutkimusistuntoa yhdessä. 3D-kaaviot näytetään, kuten kuvataan alkaen sivulta ► 104.
Kaaviossa näytettävien tietojen oletusvärit ovat sellaisia, että värisokeat voivat erottaa eri värit. Tutkimusvalinnat sisältää
asetukset oletusvärien muuttamiselle kullekin tietotyypille. Voit muuttaa arvoja napsauttamalla Kaavion värit -välilehteä
Valinnat -ikkunassa ja valitsemalla uudet värit. Katso sivu ► 185.
Oletussijoittelun mukaan oikea kaavio näyttää oikeat pään ja silmän nopeustiedot oikealla ja vasen kaavio näyttää vasemmat
pään ja silmän nopeustiedot vasemmalla. Sijoittelua voi muuttaa napsauttamalla Pään pulssi -välilehteä Valinnat -ikkunassa
ja valitsemalla Näytä vasen kaavio oikealla puolella. Katso sivu ► 188.
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Progress Data (etenemistiedot)
Vahvistuskaavio näyttää tiedot sivun ► 88 mukaan, paitsi että merkkien selitykset, joilla tunnistetaan kussakin
tutkimuksessa käytetyt värit, näytetään tutkimuksen valintaikkunassa. Lisäksi keskimääräiset vakiopoikkeamat osoitetaan
vaakasuorilla palkeilla keskivahvistussymboleiden (punaiset ja siniset X-merkit) ylä- ja alapuolella.
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10

Positionaalinen

10.1

Tutkimusympäristö
Ympäristö voi vaihdella, mutta potilas pitää pystyä sijoittamaan vähintään yhden metrin päähän seinästä (tai muusta
kiinteästä pinnasta, jota voidaan käyttää heijastuspintana). Tätä asentoa hyödynnetään kalibroinnissa. Positionaalisessa
Dynaaminen-tutkimuksessa ja Uudelleensijoittaminen -hoidossa potilas pitää asettaa mukavasti tutkimuspöydälle, jolla
siirrytään istuma-asennosta selinmakuulle ja takaisin.

Kalibrointitarkoituksiin:

Huomautus • Potilaan tulee istua tuolissa, joka on paikallaan eikä kääntyile.

1. Valitse seinä, jonka vierelle voit asettaa potilaan vähintään yhden metrin päähän fiksaatiopisteen eteen.
2. Käytä jotain järjestelmän mukana toimitetuista fiksaatiopisteistä seinällä paikassa, jossa potilas voidaan asettaa aivan
fiksaatiopisteen eteen.

10.2

Silmän liikkeen videotallennus tutkimuksen aikana
Huomautus • Tallenna pitää tarkistaa, jotta kerätyt tiedot voidaan toistaa.

Video -ikkuna näyttää kuvan silmästä.
Tallenna (A) on valittu oletuksena. Silmän videoäänitys ja tietojenkeräys käynnistyvät samaan aikaan.

10.3

Pupillin tunnistus
Katso pelkkien lasien sijoitusohjeet sivulta ► 33.
Katso näkö estetty -ratkaisun sijoitusohjeet sivulta ► 37.
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1. Valitse tutkimus: Dynaaminen, tai Uudelleensijoittaminen.
2. Valitse tutkimustyyppi. Esimerkiksi Dynaaminen -tutkimuksesta on olemassa kolme tutkimustyyppiä: Dix-Hallpike,
Hallpike-Stenger, Kyljellä maaten ja Tela.

Huomautus • Näkö estetty ei saa olla valittu kalibrointia suoritettaessa.

3. Jos käytät näkö estetty -ratkaisua, valitse valintaruutu Näkö estetty.

Huomautus • Ilman lisenssiä ei ole mahdollista määrittää, esiintyykö Kiertävä -nystagmusta tutkimuksen aikana.
Ostettu lisenssi mahdollistaa silmän sijainnin jäljityksen ja SPV -kaavion.

4. Kiertävä -tietojen keräämiseksi valitse valintaruutu Kiertävä. (Jotta Kiertävä on valittu oletuksena, valitse kohdassa
Tutkimusvalinnat valinta tälle tutkimustyypille tälle tutkimusryhmälle soveltuvassa ikkunassa.) Katso sivulta ► 258,
miten tiedostokokoa suurennetaan, kun valittuna on Kiertävä.
5. Valitse tutkimustoimenpide (A). Esimerkiksi Dix-Hallpike -tutkimusta varten on olemassa neljä eri toimenpidettä:
Pään vasen, Pään oikea, Pään vasen toisto ja Pään oikea toisto.

Huomautus • Arvon Näkö estetty tai Kiertävä valitseminen muuttaa kerättyjen tietojen kuvanopeudeksi 60 fps
(kuvaa sekunnissa). Tämä nopeus mahdollistaa sen, että kameran suljin pysyy avoinna pitempään (lisää valotusta),
minkä ansiosta kuvan laatu on parempi.
Kun Näkö estetty valitaan, tutkimusluettelon näkö estetty -sarakkeeseen lisätään valintamerkki.

6. Jos kerätään Kiertävä -tietoja
A. Neuvo potilasta katsomaan suoraan eteenpäin ja pitämään silmät täysin auki.
B. Napsauta kohtaa Sieppaa. Kiertävä -vertailuruutu näytetään Test Setup (tutkimuksen asetus) -ikkunan oikeassa
alakulmassa.
Vertailuruutua verrataan kerättyihin tietoihin sen määrittämiseksi, esiintyykö kiertävää silmän liikettä. Vertailuruutua
voidaan käyttää kaikkien myöhempien SPV-tutkimusten yhteydessä. Jos laatu on huono, opasta potilasta uudelleen ja
napsauta kohtaa Sieppaa uudelleen.
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Hyvä laatu

Huono laatu

7. Sijoita potilas. Katso sivu ► 113.
8. Sijoita ROI (kiinnostava alue) pupillin ympärille:
–

paina vihreää ruutua ja vedä se pupillin keskelle tai

–

paina pupillia keskittääksesi pupillin vihreän ruudun sisään.

Huomautus • Pään pulssi- ja VOR -tutkimusten kohdalla ROI -ruutu on 100 x 100 pikseliä maksiminäytenopeuden
ollessa 250 fps. Muiden kuin Kiertävä -tutkimusten kohdalla ROI -ruutu on 160 x 120 pikseliä
maksiminäytenopeuden ollessa 173 fps. Kiertävä -tutkimusten kohdalla ROI -ruutu on 320 x 240 pikseliä
maksiminäytenopeuden ollessa 60 fps.

9. Video-ikkunassa valitetaan näytettävän kuvan tyyppi: Harmaasävykuva (A) tai Pupillin sijainti (B).

Huomautus • Valintaa Harmaasävykuva tai Pupillin sijainti käytetään vain pupillin tunnistuksen asetuksiin. Silmän
video äänitetään aina harmaasävykuvana.

10. Jos pupillia ei tunnistettu automaattisesti, valitse Autom. kynnys. Järjestelmä keskittää ristikon pupilliin.
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11. Pyydä potilasta katsomaan fiksaatiopisteeseen. Arvioi pupillin seuranta tarkkailemalla ristikkoa. Jos ristikko ei seuraa
pupillia (vaan hyppii ympyrää eikä pysy keskellä pupillia), säädä kynnyksen liukusäätimen painikkeella + tai -.
Pupillin tunnistuksella varmistetaan, että järjestelmä seuraa pupillia oikein kalibroinnin ja tiedonkeruun aikana.

Huomautus • Tee lisäsäätöjä mahdollisten valkoisten alueiden poistamiseksi pupillin valkoisen ympyräkuvan
ulkopuolelta.

12. Valitse OK, jos hyväksyt kohdan ROI-paikka.
13. Jos kalibrointia ei ole suoritettu, jatka sivulta ► 116.

10.4

Kalibrointi
Tärkeää •

Tämän prosessin aikana molemmat laserit käynnistyvät. Älä katso suoraan lasersäteeseen. Ohjainten

käyttö tai säätöjen teko tai muiden kuin tässä määriteltyjen toimenpiteiden tekeminen voi johtaa altistumiseen
vaaralliselle säteilylle.

1. Kytke molemmat laserit päälle napsauttamalla kohtaa Laserit päällä.

2. Pyydä potilasta sijoittamaan vasen ja oikea piste yhtä kauas molemmille puolille fiksaatiopistettä.
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3. Pyydä potilasta katsomaan vasempaan pisteeseen ja sitten oikeaan. Video -ikkunassa tarkistetaan, että ristikko jatkaa
pupillin seurantaa.

Huomautus • Reaaliaikaiset jäljet (X-akseli sekunneissa) -ikkunasta voit seurata pään ja silmän tietoja.
Tarkkailemalla oranssia pään seurantaa ja vihreää silmän seurantaa voit nähdä, liikuttaako potilas päätään tai
silmiään (sen sijaan, että katsoisi fiksaatiopistettä), räpytteleekö liikaa tai ei seuraa annettuja ohjeita (ei tee
yhteistyötä).

4. Jos ristikko ei seuraa pupillia (vaan hyppii ympyrää eikä pysy keskellä pupillia), säädä kynnyksen liukusäätimen
painikkeella + tai -.
Kalibrointitoimenpiteen aikana potilasta pyydetään katsomaan vuoroin kumpaakin pistettä, jotka tulevat esiin, kun
laserit ovat päällä. Kun potilas kääntää katsettaan, järjestelmä seuraa pupillin liikettä.

Huomautus • Jos potilasta ei voida kalibroida (jos esimerkiksi näkö on niin heikko, että potilas ei näe fiksaatiopistettä
tai lasersäteen pisteitä), napsauta kohtaa Oletus käyttääksesi kalibroinnin oletusarvoa (∆ = 21). Varmista, että
potilas katsoo suoraan eteenpäin kohti fiksaatiopistettä, ennen kuin napsautat Oletus.

Silmän liike kahden lasersäteen pisteen välillä mitataan ja kalibroidaan niiden tunnettujen arvojen perusteella, jotka
on saatu laseista heijastuvista lasersäteiden pisteistä. Kalibrointiarvot ovat suhteessa pikselin sijaintiin, joka vastaa 7,5
astetta vasemmalle ja oikealle keskipisteestä. Ero vasemman ja oikean välillä vastaa pikseleiden määrää 15 asteen
silmän liikkeessä. Näitä arvoja käytetään silmän liikkeen analysoimiseen pään impulssitutkimuksen aikana.
5. Napsauta kohtaa Suorita.

6. Pyydä potilasta kääntymään fiksaatiopisteeseen päin ja olemaan liikuttamatta päätään.
7. Pyydä potilasta seuraamaan lasersäteen pistettä.
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Huomautus • Kalibrointiarvot tallennetaan automaattisesti. Tallennettuja kalibrointiarvoja voidaan käyttää kaikkiin
tutkimuksiin. Uudelleenkalibrointiin ei ole tarvetta tutkimusten välillä, ellei laseja ole siirretty. Jos poistut potilaan
tiedostosta ja avaat sen uudelleen, kalibrointi on suoritettava uudelleen.

Kalibroinnin tarkastus
1. Pyydä potilasta katsomaan fiksaatiopisteeseen ja kääntämään päätään puolelta toiselle pienessä kulmassa (noin 10
astetta).
2. Tarkista, että silmän ja pään nopeudet vastaavat toisiaan.

Hyvä kalibrointi - silmän ja pään nopeudet vastaavat toisiaan

(Esimerkkejä heikosta kalibroinnista on esitetty kohdassa Pään pulssi).

Heikko kalibrointi - Silmän nopeus on liian pieni
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Heikko kalibrointi - Silmän nopeus on liian suuri

3. Jos silmän ja pään nopeudet eivät vastaa toisiaan, tarvitaan uudelleen kalibrointia tai potilashistorian uudelleen
tarkastelua.

Huomautus • Jos potilaan pitää tehdä catch-up sakkadeja alhaisella taajuudella tapahtuvan pään kääntämisen
aikana, se saattaa merkitä joko tasapainoelimen häiriötä, pikkuaivojen toimintahäiriötä tai molempia. Jos
tutkimustulos osoittaa catch-up-sakkadeja alhaisella taajuudella tapahtuvan pään kääntämisen aikana,
suositellaan varovaisuutta pään impulssitutkimusten tulosten tulkitsemisessa. Jos tiedot EIVÄT ole
normaaleissa rajoissa, se saattaa merkitä perifeeristä ja/tai keskialueen häiriötä. Käytä VOR -tutkimuksia
sellaisen potilaan arvioimiseen, jolla on catch-up-sakkadeja kalibroinnin tarkastuksen aikana.

4. Kun kalibrointi on tarkastettu ja olet tyytyväinen tulokseen, napsauta kohtaa Hyväksy.

Kerääminen -ikkuna avautuu ja ohjelmisto on valmis aloittamaan pään impulssitietojen keräämisen.

Tärkeää • Kun kalibrointi on suoritettu, suosittelemme, ettei laseja sijoiteta uudelleen potilaan päässä.
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10.5

Keräämisen ja hoidon optimointi
Tämä sovellus tarjoaa nämä ominaisuudet, jotta voidaan varmistaa hyvä tietojenkeräys ja hyvin suoritetut
hoitotoimenpiteet:
•

External Monitor (ulkoinen monitori)
Voit näyttää myös suuremman kuvan silmästä ulkoisella näytöllä. Jos tietokoneeseen on kytketty ulkoinen monitori,
sijoita se niin, että näet silmän videon helposti. Silmän videon näyttö tietokoneen näytöllä tai ulkoisella näytöllä on
esitetty kohdassa

. Ulkoinen monitori näyttää reaaliaikaisen SPV -arvon sekä arvot Pään nopeus ja Kulunut

aika. Pään nopeus -arvo (B) muuttuu pään nopeuden mukaan, kun päätä liikutetaan positionaalisen tutkimuksen
aikana. Toiston aikana ulkoinen monitori näyttää silmävideon. Pään asennon palaute tai Synkronoitu huonevideo
näytetään myös, jos se on asetettu Tutkimusvalinnat -tutkimusvalinnoissa.
Huomautus • Ulkoista näyttöä ei voi käyttää pään impulssitutkimuksessa.

•

Pään asennon palaute
SPV-tutkimuksissa Pään asennon palaute on oletusasetuksena. Kun tämä vaihtoehto on asetettu, potilaan pään
asennosta näkyy viitekäyrä reaaliajassa tietokoneen näytöllä. Lisätietoja tämän toiminnon asetuksista saa sivulta ► 191.
Kliinisesti, dynaamisen positionaalisen tutkimuksen ja uudelleensijoittamishoidon yhteydessä, pään oikea sijoittaminen
on tärkeää oikean diagnoosin ja onnistuneen hoidon kannalta. Tiedot lasien pääanturista seuraavat pään liikettä.
Ohjelmistossa nähtävä pään liike vastaa suoraan potilaan pään todellista liikettä. Tämä auttaa tutkijaa sijoittamaan pään
eri asentoihin kutakin dynaamista positionaalista tutkimusta varten tai uudelleensijoittamistoimenpiteissä.
–

Tutkittavat tai hoidettavat kaarikäytävät on korostettu vihreällä.

–

Kun tutkimus tai toimenpide suoritetaan, sininen piste liikkuu pään mukana.

–

Kukin sijainti numeroidaan ja esitetään sinisellä viivalla suoritetun tutkimuksen tai hoitotoimenpiteen
mukaan. Siirrä potilaan päätä kohdistamalla sininen piste kunkin numeroidun sinisen viivan kanssa.

Dix-Hallpike – Pään vasen
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10.6

Dynaaminen
Näissä tutkimuksissa lasit keräävät tietoa silmistä. Suurnopeuksinen kamera sieppaa kuvan silmästä. OTOsuite Vestibular ohjelmisto prosessoi silmän asentotietoja ja laskee hitaan vaiheen nopeuden (SPV).

10.6.1

Dynaaminen tutkimukset
Dynaaminen -tutkimukset antavat mahdollisuuden arvioida nystagmusta, joka aiheutuu dynaamisista muutoksista potilaan
kehon asennossa suhteessa painovoimaan. Potilas aloittaa yleensä istuma-asennosta ja siirtyy asentoon, joka kohdistaa joko
anterioriset/posterioriset tai lateraaliset käytävät kohtisuoraan lattiaan, jolloin painovoima vaikuttaa käytäviin. Näitä
tutkimuksia käytetään sen määrittämiseen, ovatko potilaan oireet hyvänlaatuisen kohtauksittaisen asentohuimauksen
aiheuttamia.

Dix-Hallpike tai Hallpike-Stenger
Tällä tutkimuksella arvioidaan anteriorisia ja posteriorisia kaarikäytäviä tallentamalla potilaan silmän liikkeitä toimenpiteen
aikana. ANSI-standardi suosittelee, että tämä tutkimus suoritetaan näkö estettynä. Potilas on istuma-asennossa.
Molemmissa tutkimuksissa päätä käännetään 45° vasemmalle tai oikealle sen mukaan, kumpaa puolta arvioidaan.

Hallpike-Stenger
Tämä tutkimus sisältää lisäasennon, jossa pää on keskitetty ja katse suoraan eteenpäin. Potilas nojaa pikaisesti taakse niin,
että pää roikkuu kevyesti tutkimuspöydän reunan yli. Tutkija tukee mukavasti potilaan päätä testin aikana. ANSI-standardin
mukaan silmiä pitää mitata vähintään 20 sekuntia tässä asennossa. On parasta jatkaa silmän liikkeen tallentamista, kunnes
nystagmus laantuu. Potilas nostetaan takaisin istuvaan asentoon, ja silmän liikettä pitää tallentaa uudelleen, kunnes
nystagmus laantuu.

Kyljellä maaten
Potilas on istuma-asennossa.Päätä käännetään 45° kyseisen korvan vastapäiselle puolelle. Potilas makaa kyljellään kyseinen
korva ja nenä käännettynä 30° vastakkaiseen suuntaan.

Tela
Tällä tutkimuksella arvioidaan lateraalisia kaarikäytäviä tallentamalla potilaan silmän liikkeitä toimenpiteen aikana. Potilas
makaa selällään pää kallistettuna 30° niin, että kyseinen korva on kohti lattiaa. Päätä käännetään nopeasti 55° tai niin
pitkälle kuin se kääntyy vasemmalle tai oikealle sen mukaan, kumpaa puolta arvioidaan. Tutkija tukee mukavasti potilaan
päätä testin aikana. Silmien liikettä pitää mitata vähintään 20 sekuntia tässä asennossa. On parasta jatkaa silmän liikkeen
tallentamista, kunnes nystagmus laantuu. Potilas nostetaan takaisin istuvaan asentoon, ja silmän liikettä pitää tallentaa
uudelleen, kunnes nystagmus laantuu.
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10.7

Dynaaminen
Lisätietoa Tutkimusvalinnat -asetuksista tietoja kerättäessä on sivulla ► 179.

Huomautus • Tutkimus voidaan aloittaa tilapäisellä potilaalla ilman potilastietojen syöttöä. Lue sivulta ► 25 uuden
potilaan luomisesta tai olemassa olevan potilaan avaamisesta.

Kerättäessä tietoa voit seurata pään liikettä käyttämällä Pään asennon palaute -näyttöä (varmistaa, että pää on oikeassa
asennossa koko tutkimuksen tai toimenpiteen ajan) tai Synkronoitu huonevideo -näyttöä. Voit myös olla käyttämättä
kumpaakaan. (Oletusnäyttö asetetaan kohdassa Tutkimusvalinnat.)
1. Tätä vaihetta käytetään vain, kun seurataan pään liikettä keräämisen aikana:
•

Jos käytössä on Synkronoitu huonevideo, kameran asentoa pitää ehkä säätää, jotta voidaan varmistaa, että potilaan
koko pää näkyy videolla tietojenkeräyksen aikana. Ääntä tallennettaessa on tärkeää sijoittaa kamera niin, että
ympäristön melun taso pysyy mahdollisimman alhaisena.

•

Jos käytössä on Pään asennon palaute, aseta potilaan pää oikeaan asentoon ennen tietojen keräämisen
aloittamista. Varmista, ettei potilaan pää liiku ja että se on täysin keskellä. Aseta keskiviitepiste:
A. Neuvo potilasta. (Voit esimerkiksi pyytää potilasta pitämään silmät auki).
B. Napsauta kohtaa Laser päällä (A).
C. Pyydä potilasta katsomaan seinälle heijastettua laserpistettä. Varmista, että potilaan pää on keskellä, ja
napsauta kohtaa Keski tai pidä esityskaukosäätimen vasenta painiketta painettuna vähintään 2 sekuntia.
(Näyttö päivittyy, kun painike vapautetaan.)

2. Napsauta kohtaa Aloita tai paina vasenta painiketta esityskaukosäätimessä aloittaaksesi tietojenkeräyksen. Voit jatkaa
tietojenkeräystä tutkimusvalinnoista asetetun maksimikeston jälkeen napsauttamalla kohtaa Jatka tai painamalla
vasenta painiketta esityskaukosäätimessä. Äänimerkki vahvistaa, että tutkimusta on pidennetty. Napsauta kohtaa
Pysäytä tai paina oikeata painiketta esityskaukosäätimessä lopettaaksesi tietojenkeräyksen.

Silmän sijainnin jäljitys
Tutkimusvalinnat -asetuksista riippuen vaakasuora (HR) ja pystysuora (VR) silmän sijainnin jäljitys näytetään Silmän
sijainnin jäljitys -ikkunassa. Voit lisätä tapahtumamerkin ( ) seurantaan keräyksen aikana jollain seuraavista tavoista:
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•

Paina vasenta painiketta esityskaukosäätimessä.

•

Napsauta kohtaa Tapahtuma.
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Tapahtumamerkit lisätään seurannan alapuolelle.

SPV arvo
Reaaliaikainen SPV -arvio. Arvo näkyy joka vihreänä tai oranssina ikkunan oikeassa yläkulmassa.
•

Vihreä: Kun vaihtelevuus on alhainen, on olemassa suuri todennäköisyys, että arvo on luotettava.

•

Oranssi: Kun vaihtelevuus on suuri, on olemassa pienempi todennäköisyys, että arvo on luotettava

Huomautus • SPV -arvoja, jotka näkyvät oransseina, on pidettävä vähemmän luotettavina, mutta ei
epätarkkoina.

Pään nopeus -arvo (B) muuttuu pään nopeuden mukaan, kun päätä liikutetaan positionaalisen tutkimuksen aikana.

Reaaliaikainen SPV mahdollistaa sen, että tutkijan on helpompi huomata nystagmus tai sen puute. Tutkija tietää, milloin
nystagmus on laantunut ja potilas voidaan siirtää seuraavaan asentoon.

Huomautus • Saat lisätietoa Positionaalinen -harjoitusvideosta tai osoitteesta www.icsimpulse.com.

Kerääminen -ikkunassa näkyvät seuraavat tiedot:
A. Tutkimustyyppi – sen tutkimuksen nimi, jota varten tietoja on kerätty
(Nimi sisältää tutkimussuunnan ja tutkimusolosuhteet).
B. Kulunut aika – tutkimuksen kesto
C. Kuvanopeus – tiedon hankintatiheys kuvina sekunnissa (fps)
D. Kalibrointi ∆ – etäisyys pikseleinä oikean ja vasemman silmän välillä mitattuna kalibroinnin aikana
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Järjestelmä pysähtyy automaattisesti, kun tutkimuksen maksimikesto on saavutettu. (Tutkimuksen maksimikesto asetetaan
kohdassa Tutkimusvalinnat.)
•

Voit jatkaa tietojenkeräystä tutkimusvalinnoista asetetun maksimikeston jälkeen napsauttamalla kohtaa Jatka tai
painamalla vasenta painiketta esityskaukosäätimessä. Äänimerkki vahvistaa, että tutkimusta on pidennetty. Napsauta
kohtaa Pysäytä tai paina oikeata painiketta esityskaukosäätimessä lopettaaksesi tietojenkeräyksen.

•

Voit keskeyttää tutkimuksen napsauttamalla kohtaa Pysäytä tai painamalla oikeaa painiketta esityskaukosäätimestä.
Tiedot tallennetaan.

•

Tutkimuksen voi keskeyttää tallentamatta napsauttamalla kohtaa Peruuta.

Tiedot analysoidaan ja näytetään Analyysi -ikkunassa.

10.8

Dynaaminen -tietojen analyysi
Näet tietyn tutkimuksen napsauttamalla Tutkimus -välilehteä ja sitten haluttua tutkimusta sen korostamiseksi. Lisätietoja
tutkimuksen valinnasta on sivulla ► 20.

10.8.1

Analyysi -ikkuna
Tutkimustulosten analyysi voidaan näyttää normaalissa katselutilassa tai suurennetussa tilassa. Katso sivu ► 17.

Silmän sijainnin jäljitys
Tutkimusvalinnat -asetuksista riippuen vaakasuora (HR) ja pystysuora (VR) silmän sijainnin jäljitys näytetään Silmän
sijainnin jäljitys -ikkunassa.
Voit vaihtaa näytettäviä jälkiä valitsemalla vastaavan valintaruudun tai poistamalla sen valinnan jäljen selitteessä. Uusi asetus
on voimassa tutkimuksen uudelleenanalysoinnin ajan. Kun potilastiedosto suljetaan tai potilaalle valitaan toinen tutkimus
tutkimusluettelosta, näyttö vaihtuu sen mukaan, mitä on valittu kohdassa Tutkimusvalinnat.

Huomautus • Mitä tahansa asetuksen muutosta, joka tehdään kohdassa Tutkimusvalinnat potilaan ollessa
avattuna, käytetään potilaaseen.

Jäljet keskitetään osoittimen ympärille. Raportti tulostaa sen osan jäljestä, joka näkyy Jäljet -ikkunassa osoittimeen
keskitettynä.

Hitaan vaiheen nopeus -kaavio
Tämän kaavion tarkoitus on antaa tietoa nystagmuksen voimakkuudesta. Tämä kaavio näyttää yksittäiset nystagmuspisteet,
joita SPV -algoritmi seuraa horisontaalisesti oikeasta (HR ) tai vertikaalisesti oikeasta (VR ) jäljestä.
SPV-huippu (°/s) -huippuarvo on osoitettu kaaviossa neliöllä.
Voit valita tietyn pisteen napsauttamalla tai käyttää vasenta/oikeaa nuolta pisteiden (iskujen) välillä liikkumiseen. SPVikkuna (B).
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Jos algoritmi ei ole poiminut huippua, aseta se kyseiselle jäljelle manuaalisesti. Voit valita analyysin aloitusajan seuraamalla
ohjeita Uusi analyysi -ikkunassa sivulla ► 127.
Katso sivulta ► 249, miten Huippu (°/s) määritetään.

Huomautus • Valitse TR näyttääksesi silmän sijainnin jäljen ja SPV -kaavion kohteelle Kiertävä.

Otometrics - ICS Impulse USB

125

10 Positionaalinen

Analyysin tiedot - Tiedot

Tutkimusparametrit on lueteltu:
•

Tutkimustyyppi – sen tutkimuksen nimi, jota varten tietoja on kerätty

•

Käyttäjä – henkilö, joka oli kirjautunut OTOSuite Vestibular -ohjelmistoon, kun tietoja kerättiin

•

Kalibrointi ∆ – etäisyys pikseleinä oikean ja vasemman silmän välillä mitattuna kalibroinnin aikana

•

Tutkimusaika – päivämäärä ja aika, jolloin keräys aloitettiin

•

Kulunut aika – tutkimuksen kesto

•

Analyysin aloitusaika – aika, jolloin analyysi alkoi

SPV -arvot
•

Piste (°/s) – hitaan vaiheen nopeus valitulle pisteelle (valitulle iskulle)

•

Huippu (°/s) – jossa hitaan vaiheen nopeuden huippuarvo on asetettu
Katso sivulta ► 249, miten SPV-huippu määritetään.

Analyysin tiedot - Huomautuksia
Tutkimusta koskevat huomautukset voidaan tehdä ennen tutkimusta, sen aikana tai sen jälkeen. Lisää tai muokkaa
huomautuksia napsauttamalla Huomautuksia -välilehteä. Lisätietoa muokkaustyökaluista on sivulla ► 23.

Huomautus • Tutkimus -ikkunassa aiemmin lisätty teksti näkyy Huomautuksia -ikkunassa.
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Analyysin tiedot - Uusi analyysi

Analyysin alkamisaika - kaikki seurannat
Seurannan tietojen poistaminen analyysista:
1. Siirrä musta osoitin uuteen aloitusaikaan Silmän sijainnin jäljitys ) -ikkunassa.
2. Napsauta Analyysin tiedot -ikkunassa Uusi analyysi -välilehteä.
3. Uudelleenanalysointi tapahtuu napsauttamalla
•

Analysoi uudelleen osoittimelta - analysoi kaikki jäljet, joiden aloitusaika on asetettu seuraavaan täyteen
sekuntiin osoittimen sijainnin jälkeen

•

Analysoi uudelleen koko jälki - analysoi kaikki jäljet alusta

Huomautus • Aloitusaika näkyy Tiedot -ikkunassa.

SPV Graph (SPV-kaavio)
Huomautus • Ilman lisenssiä ei ole mahdollista määrittää, esiintyykö Kiertävä -nystagmusta tutkimuksen aikana.
Ostettu lisenssi mahdollistaa silmän sijainnin jäljityksen ja SPV -kaavion.

Valitse muokattava jälki valitsemalla HR, VR tai TR.
•

•

Piste (°/s)
–

Poista - poistaa valitun pisteen analyysistä ja raportista

–

Palauta - palauttaa kaikki pisteet, jotka poistettiin manuaalisesti

Huippu (°/s)
–

Valitse - asettaa uuden huipun osoittimen sijainnin mukaan

–

Palauta - palauttaa huipun algoritmin määrittelemään sijaintiin

Katso sivulta ► 249, miten Huippu (°/s) määritetään.
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10.8.2

Tietojenkeräyksen toisto
Silmän sijainnin jäljitys ja silmän video voidaan toistaa synkronoituna pään asennon palautteen tai tutkimuksen aikana
tallennetun huonevideon kanssa.
Videon toistopainikkeet ja valinnat

Toista

Aloittaa synkronoidun toiston.

Tauko

Pysäyttää synkronoidun toiston.

Pysäytä

Lopettaa synkronoidun toiston.

Play from Cursor (toista

Valitse toiston käynnistämiseksi osoittimen paikasta. Jos ei valittuna, toisto
käynnistyy seurannan alusta.

osoittimesta)

Speed (nopeus)

Huomautus • Ennen toiston nopeuden asettamista on tarkastettava
tallennettu kuvanopeus (fps), joka on osoitettu silmän videon alla.

•

Normaali - silmän video tallennettuna nopeudella 30 ruutua sekunnissa
voidaan toistaa normaalilla nopeudella.

•

Hidas - silmän video tallennettuna nopeudella 60 ruutua sekunnissa
voidaan toistaa normaalilla tai hitaalla nopeudella.

•

Hitaampi - silmän video tallennettuna nopeudella > 60 ruutua
sekunnissa voidaan toistaa normaalilla, hitaalla tai hitaammalla
nopeudella.
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10.9

Uudelleensijoittaminen tutkimukset
Uudelleensijoittamistoimenpiteessä lasit keräävät silmän tietoja. Suurnopeuksinen kamera sieppaa kuvan
silmästä.OTOsuite Vestibular -ohjelmisto prosessoi silmän asentotietoja ja laskee hitaan vaiheen nopeuden (SPV).
Uudelleensijoittaminen-toimenpiteitä käytetään hoitamaan potilasta, jolla on diagnosoitu hyvänlaatuinen kohtauksittainen
asentohuimaus. Toimenpiteet muuttavat dynaamisesti potilaan kehon asentoa suhteessa painovoimaan.

CRT- ja Liberatory (tasapainottava) -toimenpiteet aloitetaan potilaan ollessa istuma-asennossa. BBQ-tela-hoito aloitetaan
potilaan maatessa selällään pää nostettuna 30°. Sitten potilasta käännetään niin, että partikkelit siirtyvät ulos kyseisestä
käytävästä.

Huomautus • Pään asennon palaute varmistaa, että pää on oikein asetettuna jokaisen hoitotoimenpiteen aikana.

Kaikille Uudelleensijoittaminen -hoidoille
•

Hoito voidaan suorittaa näön kanssa tai näkö estettynä.

•

Silmät tallennetaan jokaisessa asennossa, kunnes nystagmus laantuu.

•

Tutkija tukee mukavasti potilaan päätä testin aikana.

Anteriorisia ja posteriorisia kaarikäytäviä koskeva hoito
•

CRT - Asentohoito

•

Liberatory (tasapainottava)

CRT
Potilas on istuma-asennossa. Päätä käännetään 45° vasemmalle tai oikealle sen mukaan, kumpaa puolta hoidetaan.
Potilas makaa selällään niin, että pää roikkuu kevyesti tutkimuspöydän reunan yli. Käännä päätä 90° vastakkaiseen
suuntaan. Jatka samaan suuntaan ja käännä päätä vielä 90°.

Liberatory (tasapainottava)
Potilas makaa kyseinen korva ja nenä käännettynä ylös 45°vastapäiseen suuntaan. Siirrä potilas toiselle kyljelleen
samalla niskan asento säilyttäen niin, että potilas makaa toisella korvallaan nenä alaspäin 45°.

Lateraalisten kaarikäytävien hoito - BBQ-tela
Potilas makaa selällään pää kallistettuna 30° niin, että kyseinen korva on kohti lattiaa. Päätä käännetään 90° tai niin pitkälle
kuin se kääntyy vastakkaiseen suuntaan hoidettavaan puoleen nähden. Jatka samaan suuntaan potilas kyljellään ja pää
edelleen 90° asennossa tai niin pitkällä, kun se kääntyy. Käännä potilas vatsalleen pää kallistuneena 30° kasvot kohti lattiaa.
Pyöritä potilasta ympäri samassa asennossa kyljellä maaten pää 90° kulmassa tai niin pitkällä kun se taipuu ja palaa viimein
aloitusasentoon.
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10.10

Uudelleensijoittaminen -tietojen kerääminen
Lisätietoa Tutkimusvalinnat -asetuksista tietoja kerättäessä on sivulla ► 179.

Huomautus • Tutkimus voidaan aloittaa tilapäisellä potilaalla ilman potilastietojen syöttöä. Lue sivulta ► 25 uuden
potilaan luomisesta tai olemassa olevan potilaan avaamisesta.

Kerättäessä tietoa voit seurata pään liikettä käyttämällä Pään asennon palaute -näyttöä (varmistaa, että pää on oikeassa
asennossa koko tutkimuksen tai toimenpiteen ajan) tai Synkronoitu huonevideo -näyttöä. Voit myös olla käyttämättä
kumpaakaan. (Oletusnäyttö asetetaan kohdassa Tutkimusvalinnat.)
1. Tätä vaihetta käytetään vain, kun seurataan pään liikettä keräämisen aikana:
•

Jos käytössä on Synkronoitu huonevideo, kameran asentoa pitää ehkä säätää, jotta voidaan varmistaa, että potilaan
koko pää näkyy videolla tietojenkeräyksen aikana. Ääntä tallennettaessa on tärkeää sijoittaa kamera niin, että
ympäristön melun taso pysyy mahdollisimman alhaisena.

•

Jos käytössä on Pään asennon palaute, aseta potilaan pää oikeaan asentoon ennen tietojen keräämisen
aloittamista. Varmista, ettei potilaan pää liiku ja että se on täysin keskellä. Aseta keskiviitepiste:
A. Neuvo potilasta. (Voit esimerkiksi pyytää potilasta pitämään silmät auki).
B. Napsauta kohtaa Laser päällä (A).
C. Pyydä potilasta katsomaan seinälle heijastettua laserpistettä. Varmista, että potilaan pää on keskellä, ja
napsauta kohtaa Keski tai pidä esityskaukosäätimen vasenta painiketta painettuna vähintään 2 sekuntia.
(Näyttö päivittyy, kun painike vapautetaan.)

2. Napsauta kohtaa Aloita tai paina vasenta painiketta esityskaukosäätimessä aloittaaksesi tietojenkeräyksen. Voit jatkaa
tietojenkeräystä tutkimusvalinnoista asetetun maksimikeston jälkeen napsauttamalla kohtaa Jatka tai painamalla
vasenta painiketta esityskaukosäätimessä. Äänimerkki vahvistaa, että tutkimusta on pidennetty. Napsauta kohtaa
Pysäytä tai paina oikeata painiketta esityskaukosäätimessä lopettaaksesi tietojenkeräyksen.
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Silmän sijainnin jäljitys
Tutkimusvalinnat -asetuksista riippuen vaakasuora (HR) ja pystysuora (VR) silmän sijainnin jäljitys näytetään Silmän
sijainnin jäljitys -ikkunassa. Voit lisätä tapahtumamerkin ( ) seurantaan keräyksen aikana jollain seuraavista tavoista:
•

Paina vasenta painiketta esityskaukosäätimessä.

•

Napsauta kohtaa Tapahtuma.

Tapahtumamerkit lisätään seurannan alapuolelle.

SPV arvo
Reaaliaikainen SPV -arvio. Arvo näkyy joka vihreänä tai oranssina ikkunan oikeassa yläkulmassa.
•

Vihreä: Kun vaihtelevuus on alhainen, on olemassa suuri todennäköisyys, että arvo on luotettava.

•

Oranssi: Kun vaihtelevuus on suuri, on olemassa pienempi todennäköisyys, että arvo on luotettava

Huomautus • SPV -arvoja, jotka näkyvät oransseina, on pidettävä vähemmän luotettavina, mutta ei
epätarkkoina.

Pään nopeus -arvo (B) muuttuu pään nopeuden mukaan, kun päätä liikutetaan positionaalisen tutkimuksen aikana.

Reaaliaikainen SPV mahdollistaa sen, että tutkijan on helpompi huomata nystagmus tai sen puute. Tutkija tietää,
milloin nystagmus on laantunut ja potilas voidaan siirtää seuraavaan asentoon.

Huomautus • Saat lisätietoa Positionaalinen -harjoitusvideosta tai osoitteesta www.icsimpulse.com.
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Kerääminen -ikkunassa näkyvät seuraavat tiedot:
A. Tutkimustyyppi – sen tutkimuksen nimi, jota varten tietoja on kerätty
(Nimi sisältää tutkimussuunnan ja tutkimusolosuhteet).
B. Kulunut aika – tutkimuksen kesto
C. Kuvanopeus – tiedon hankintatiheys kuvina sekunnissa (fps)
D. Kalibrointi ∆ – etäisyys pikseleinä oikean ja vasemman silmän välillä mitattuna kalibroinnin aikana

Järjestelmä pysähtyy automaattisesti, kun tutkimuksen maksimikesto on saavutettu. (Tutkimuksen maksimikesto asetetaan
kohdassa Tutkimusvalinnat.)
•

Voit jatkaa tietojenkeräystä tutkimusvalinnoista asetetun maksimikeston jälkeen napsauttamalla kohtaa Jatka tai
painamalla vasenta painiketta esityskaukosäätimessä. Äänimerkki vahvistaa, että tutkimusta on pidennetty. Napsauta
kohtaa Pysäytä tai paina oikeata painiketta esityskaukosäätimessä lopettaaksesi tietojenkeräyksen.

•

Voit keskeyttää tutkimuksen napsauttamalla kohtaa Pysäytä tai painamalla oikeaa painiketta esityskaukosäätimestä.
Tiedot tallennetaan.

•

Tutkimuksen voi keskeyttää tallentamatta napsauttamalla kohtaa Peruuta.

Tiedot analysoidaan ja näytetään Analyysi -ikkunassa.

10.11

Uudelleensijoittaminen -tietojen analyysi
Näet tietyn tutkimuksen napsauttamalla Tutkimus -välilehteä ja sitten haluttua tutkimusta sen korostamiseksi. Lisätietoja
tutkimuksen valinnasta on sivulla ► 20.
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10.11.1

Analyysi ikkuna
Tutkimustulosten analyysi voidaan näyttää normaalissa katselutilassa tai suurennetussa tilassa. Katso sivu ► 17.

Silmän sijainnin jäljitys
Tutkimusvalinnat -asetuksista riippuen vaakasuora (HR) ja pystysuora (VR) silmän sijainnin jäljitys näytetään Silmän
sijainnin jäljitys -ikkunassa.
Voit vaihtaa näytettäviä jälkiä valitsemalla vastaavan valintaruudun tai poistamalla sen valinnan jäljen selitteessä. Uusi asetus
on voimassa tutkimuksen uudelleenanalysoinnin ajan. Kun potilastiedosto suljetaan tai potilaalle valitaan toinen tutkimus
tutkimusluettelosta, näyttö vaihtuu sen mukaan, mitä on valittu kohdassa Tutkimusvalinnat.

Huomautus • Mitä tahansa asetuksen muutosta, joka tehdään kohdassa Tutkimusvalinnat potilaan ollessa
avattuna, käytetään potilaaseen.

Jäljet keskitetään osoittimen ympärille. Raportti tulostaa sen osan jäljestä, joka näkyy Jäljet -ikkunassa osoittimeen
keskitettynä.

Hitaan vaiheen nopeus -kaavio
Tämän kaavion tarkoitus on antaa tietoa nystagmuksen voimakkuudesta. Tämä kaavio näyttää yksittäiset nystagmuspisteet,
joita SPV -algoritmi seuraa horisontaalisesti oikeasta (HR ) tai vertikaalisesti oikeasta (VR ) jäljestä.
SPV-huippu (°/s) -huippuarvo on osoitettu kaaviossa neliöllä.
Voit valita tietyn pisteen napsauttamalla tai käyttää vasenta/oikeaa nuolta pisteiden (iskujen) välillä liikkumiseen. SPVikkuna (B).

Jos algoritmi ei ole poiminut huippua, aseta se kyseiselle jäljelle manuaalisesti. Voit valita analyysin aloitusajan seuraamalla
ohjeita Uusi analyysi -ikkunassa sivulla ► 135.
Katso sivulta ► 249, miten Huippu (°/s) määritetään.

Huomautus • Valitse TR näyttääksesi silmän sijainnin jäljen ja SPV -kaavion kohteelle Kiertävä.
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Analyysin tiedot - Tiedot

Tutkimusparametrit on lueteltu:
•

Tutkimustyyppi – sen tutkimuksen nimi, jota varten tietoja on kerätty

•

Käyttäjä – henkilö, joka oli kirjautunut OTOSuite Vestibular -ohjelmistoon, kun tietoja kerättiin

•

Kalibrointi ∆ – etäisyys pikseleinä oikean ja vasemman silmän välillä mitattuna kalibroinnin aikana

•

Tutkimusaika – päivämäärä ja aika, jolloin keräys aloitettiin

•

Kulunut aika – tutkimuksen kesto

•

Analyysin aloitusaika – aika, jolloin analyysi alkoi

SPV -arvot

134

•

Piste (°/s) – hitaan vaiheen nopeus valitulle pisteelle (valitulle iskulle)

•

Huippu (°/s) – jossa hitaan vaiheen nopeuden huippuarvo on asetettu
Katso sivulta ► 249, miten Huippu (°/s) määritetään.
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Analyysin tiedot - Huomautuksia
Tutkimusta koskevat huomautukset voidaan tehdä ennen tutkimusta, sen aikana tai sen jälkeen. Lisää tai muokkaa
huomautuksia napsauttamalla Huomautuksia -välilehteä. Lisätietoa muokkaustyökaluista on sivulla ► 23.

Huomautus • Tutkimus -ikkunassa aiemmin lisätty teksti näkyy Huomautuksia -ikkunassa.

Analyysin tiedot - Uusi analyysi

Analyysin alkamisaika - kaikki seurannat
Seurannan tietojen poistaminen analyysista:
1. Siirrä musta osoitin uuteen aloitusaikaan Silmän sijainnin jäljitys ) -ikkunassa.
2. Napsauta Analyysin tiedot -ikkunassa Uusi analyysi -välilehteä.
3. Uudelleenanalysointi tapahtuu napsauttamalla
•

Analysoi uudelleen osoittimelta - analysoi kaikki jäljet, joiden aloitusaika on asetettu seuraavaan täyteen
sekuntiin osoittimen sijainnin jälkeen

•

Analysoi uudelleen koko jälki - analysoi kaikki jäljet alusta

Huomautus • Aloitusaika näkyy Tiedot -ikkunassa.

SPV Graph (SPV-kaavio)
Huomautus • Ilman lisenssiä ei ole mahdollista määrittää, esiintyykö Kiertävä -nystagmusta tutkimuksen aikana.
Ostettu lisenssi mahdollistaa silmän sijainnin jäljityksen ja SPV -kaavion.

Valitse muokattava jälki valitsemalla HR, VR tai TR.
•

Piste (°/s)
–

Poista - poistaa valitun pisteen analyysistä ja raportista

–

Palauta - palauttaa kaikki pisteet, jotka poistettiin manuaalisesti
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•

Huippu (°/s)
–

Valitse - asettaa uuden huipun osoittimen sijainnin mukaan

–

Palauta - palauttaa huipun algoritmin määrittelemään sijaintiin

Katso sivulta ► 249, miten Huippu (°/s) määritetään.

10.11.2

Tietojenkeräyksen toisto
Silmän sijainnin jäljitys ja silmän video voidaan toistaa synkronoituna pään asennon palautteen tai tutkimuksen aikana
tallennetun huonevideon kanssa.
Videon toistopainikkeet ja valinnat

Toista

Aloittaa synkronoidun toiston.

Tauko

Pysäyttää synkronoidun toiston.

Pysäytä

Lopettaa synkronoidun toiston.

Play from Cursor (toista

Valitse toiston käynnistämiseksi osoittimen paikasta. Jos ei valittuna, toisto
käynnistyy seurannan alusta.

osoittimesta)

Speed (nopeus)

Huomautus • Ennen toiston nopeuden asettamista on tarkastettava
tallennettu kuvanopeus (fps), joka on osoitettu silmän videon alla.

•

Normaali - silmän video tallennettuna nopeudella 30 ruutua sekunnissa
voidaan toistaa normaalilla nopeudella.

•

Hidas - silmän video tallennettuna nopeudella 60 ruutua sekunnissa
voidaan toistaa normaalilla tai hitaalla nopeudella.

•

Hitaampi - silmän video tallennettuna nopeudella > 60 ruutua
sekunnissa voidaan toistaa normaalilla, hitaalla tai hitaammalla
nopeudella.
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11

Kalorinen

11.1

Tutkimusympäristö
Ympäristön pitää mahdollistaa potilaan sijoittaminen vähintään yhden metrin päähän seinästä (tai muusta kiinteästä
pinnasta, jota voidaan käyttää heijastuspintana). Tätä asentoa hyödynnetään kalibroinnissa ja Spontaneous (spontaani) toiminnossa. Spontaneous (spontaani) -toiminnossa potilas voidaan asettaa myös kaloriseen asentoon. Kalorisessa
tutkimuksessa potilas pitää asettaa mukavasti tutkimuspöydälle selinmakuulle pää taivutettuna 30 asteen kulmaan. Tämä
asettaa lateraalisen kaarikäytävän oikeaan asentoon kalorista ärsytystä varten. Potilaan pitää olla näkö estetty -tilassa.

Kalibrointitarkoituksiin:

Huomautus • Potilaan tulee istua tuolissa, joka on paikallaan eikä kääntyile.

1. Valitse seinä, jonka vierelle voit asettaa potilaan vähintään yhden metrin päähän fiksaatiopisteen eteen.
2. Käytä jotain järjestelmän mukana toimitetuista fiksaatiopisteistä seinällä paikassa, jossa potilas voidaan asettaa aivan
fiksaatiopisteen eteen.

Kalorinen keräykset käyttämällä AirCal -ärsykelaitetta:
Kun käytät AirCal -ärsykelaitetta, aseta oletuslämpötilaksi Kalorinen -protokollan ensimmäisen tutkimuksen lämpötila.

11.2

Silmän liikkeen videotallennus tutkimuksen aikana
Huomautus • Tallenna pitää tarkistaa, jotta kerätyt tiedot voidaan toistaa.

Video -ikkuna näyttää kuvan silmästä.
Tallenna (A) on valittu oletuksena. Silmän videoäänitys ja tietojenkeräys käynnistyvät samaan aikaan.

11.3

Pupillin havaitseminen
Katso näkö estetty -ratkaisun sijoitusohjeet sivulta ► 37.
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1. Valitse tutkimus: Kalorinen.
2. Valitse tutkimustyyppi. Esimerkiksi Kalorinen -tutkimuksesta on olemassa kolme tutkimustyyppiä: Spontaneous
(spontaani) , Yksi-/tai kaksilämpöinen ja Jäävesi.

Huomautus • Näkö estetty ei saa olla valittu kalibrointia suoritettaessa.

3. Valitse valintaruutu Näkö estetty.

Huomautus • Ilman lisenssiä ei ole mahdollista määrittää, esiintyykö Kiertävä -nystagmusta tutkimuksen aikana.
Ostettu lisenssi mahdollistaa silmän sijainnin jäljityksen ja SPV -kaavion.

4. Kiertävä -tietojen keräämiseksi valitse valintaruutu Kiertävä. (Jotta Kiertävä on valittu oletuksena, valitse kohdassa
Tutkimusvalinnat valinta tälle tutkimustyypille tälle tutkimusryhmälle soveltuvassa ikkunassa.) Katso sivulta ► 258,
miten tiedostokokoa suurennetaan, kun valittuna on Kiertävä.
5. Jos käytetään AirCal -ärsykelaitetta, laita se päälle ennen jatkamista. Ilmavirtaus sammuu, kun ärsykelaite saavuttaa
maksimikeston (oletus on 60 sekuntia). Laita ilmavirtaus takaisin päälle ennen seuraavan kierroksen käynnistämistä.
6. Valitse tutkimustoimenpide. Esimerkiksi Yksi-/tai kaksilämpöinen -tutkimusta varten on olemassa neljä eri
toimenpidettä: Oikea viileä, Vasen viileä, Oikea lämmin ja Vasen lämmin (A).

Huomautus • Vain AirCal -ärsykelaitteen kanssa asetuksen
- Vasen viileä tai Oikea viileä valitseminen asettaa AirCal -lämpötilan viileäksi.
- Vasen lämmin tai Oikea lämmin asettaa AirCal -lämpötilan lämpimäksi.

7. Valitse suoritettavan kalorisen ärsytyksen tyyppi, Ilma tai Vesi.
8. Sijoita ROI (kiinnostava alue) pupillin ympärille:
–

paina vihreää ruutua ja vedä se pupillin keskelle tai

–

paina pupillia keskittääksesi pupillin vihreän ruudun sisään.

Huomautus • Pään pulssi- ja VOR -tutkimusten kohdalla ROI -ruutu on 100 x 100 pikseliä

138

Otometrics - ICS Impulse USB

11 Kalorinen

maksiminäytenopeuden ollessa 250 fps. Muiden kuin Kiertävä -tutkimusten kohdalla ROI -ruutu on 160 x 120
pikseliä maksiminäytenopeuden ollessa 173 fps. Kiertävä -tutkimusten kohdalla ROI -ruutu on 320 x 240 pikseliä
maksiminäytenopeuden ollessa 60 fps.

Huomautus • Arvon Näkö estetty tai Kiertävä valitseminen muuttaa kerättyjen tietojen kuvanopeudeksi 60 fps
(kuvaa sekunnissa). Tämä nopeus mahdollistaa sen, että kameran suljin pysyy avoinna pitempään (lisää valotusta),
minkä ansiosta kuvan laatu on parempi.
Kun Näkö estetty valitaan, tutkimusluettelon näkö estetty -sarakkeeseen lisätään valintamerkki.

9. Jos kerätään Kiertävä -tietoja
A. Neuvo potilasta katsomaan suoraan eteenpäin ja pitämään silmät täysin auki.
B. Napsauta kohtaa Sieppaa. Kiertävä -vertailuruutu näytetään Test Setup (tutkimuksen asetus) -ikkunan oikeassa
alakulmassa.
Vertailuruutua verrataan kerättyihin tietoihin sen määrittämiseksi, esiintyykö kiertävää silmän liikettä. Vertailuruutua
voidaan käyttää kaikkien myöhempien SPV-tutkimusten yhteydessä. Jos laatu on huono, opasta potilasta uudelleen ja
napsauta kohtaa Sieppaa uudelleen.
Hyvä laatu

Huono laatu

10. Olettaen, että kalibrointi on jo suoritettu, aseta potilas selälleen pää käännettynä 30 asteen kulmaan. Katso sivu ►
137.
11. Video-ikkunassa valitetaan näytettävän kuvan tyyppi: Harmaasävykuva(A) tai Pupillin sijainti (B).

Huomautus • Valintaa Harmaasävykuva tai Pupillin sijainti käytetään vain pupillin tunnistuksen asetuksiin. Silmän
video äänitetään aina harmaasävykuvana.
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12. Jos pupillia ei tunnistettu automaattisesti, valitse Autom. kynnys. Järjestelmä keskittää ristikon pupilliin.
13. Pyydä potilasta katsomaan fiksaatiopisteeseen. Arvioi pupillin seuranta tarkkailemalla ristikkoa. Jos ristikko ei seuraa
pupillia (vaan hyppii ympyrää eikä pysy keskellä pupillia), säädä kynnyksen liukusäätimen painikkeella + tai -.
Pupillin tunnistuksella varmistetaan, että järjestelmä seuraa pupillia oikein kalibroinnin ja tiedonkeruun aikana.

Huomautus • Tee lisäsäätöjä mahdollisten valkoisten alueiden poistamiseksi pupillin valkoisen ympyräkuvan
ulkopuolelta.

14. Valitse OK, jos hyväksyt kohdan ROI-paikka.
15. Jos kalibrointia ei ole suoritettu, jatka sivulta ► 140.

11.4

Kalibrointi
Tärkeää •

Tämän prosessin aikana molemmat laserit käynnistyvät. Älä katso suoraan lasersäteeseen. Ohjainten

käyttö tai säätöjen teko tai muiden kuin tässä määriteltyjen toimenpiteiden tekeminen voi johtaa altistumiseen
vaaralliselle säteilylle.

1. Kytke molemmat laserit päälle napsauttamalla kohtaa Laserit päällä.

2. Pyydä potilasta sijoittamaan vasen ja oikea piste yhtä kauas molemmille puolille fiksaatiopistettä.
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3. Pyydä potilasta katsomaan vasempaan pisteeseen ja sitten oikeaan. Video -ikkunassa tarkistetaan, että ristikko jatkaa
pupillin seurantaa.

Huomautus • Reaaliaikaiset jäljet (X-akseli sekunneissa) -ikkunasta voit seurata pään ja silmän tietoja.
Tarkkailemalla oranssia pään seurantaa ja vihreää silmän seurantaa voit nähdä, liikuttaako potilas päätään tai
silmiään (sen sijaan, että katsoisi fiksaatiopistettä), räpytteleekö liikaa tai ei seuraa annettuja ohjeita (ei tee
yhteistyötä).

4. Jos ristikko ei seuraa pupillia (vaan hyppii ympyrää eikä pysy keskellä pupillia), säädä kynnyksen liukusäätimen
painikkeella + tai -.
Kalibrointitoimenpiteen aikana potilasta pyydetään katsomaan vuoroin kumpaakin pistettä, jotka tulevat esiin, kun
laserit ovat päällä. Kun potilas kääntää katsettaan, järjestelmä seuraa pupillin liikettä.

Huomautus • Jos potilasta ei voida kalibroida (jos esimerkiksi näkö on niin heikko, että potilas ei näe fiksaatiopistettä
tai lasersäteen pisteitä), napsauta kohtaa Oletus käyttääksesi kalibroinnin oletusarvoa (∆ = 21). Varmista, että
potilas katsoo suoraan eteenpäin kohti fiksaatiopistettä, ennen kuin napsautat Oletus.

Silmän liike kahden lasersäteen pisteen välillä mitataan ja kalibroidaan niiden tunnettujen arvojen perusteella, jotka
on saatu laseista heijastuvista lasersäteiden pisteistä. Kalibrointiarvot ovat suhteessa pikselin sijaintiin, joka vastaa 7,5
astetta vasemmalle ja oikealle keskipisteestä. Ero vasemman ja oikean välillä vastaa pikseleiden määrää 15 asteen
silmän liikkeessä. Näitä arvoja käytetään silmän liikkeen analysoimiseen pään impulssitutkimuksen aikana.
5. Napsauta kohtaa Suorita.
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6. Pyydä potilasta kääntymään fiksaatiopisteeseen päin ja olemaan liikuttamatta päätään.
7. Pyydä potilasta seuraamaan lasersäteen pistettä.

Huomautus • Kalibrointiarvot tallennetaan automaattisesti. Tallennettuja kalibrointiarvoja voidaan käyttää kaikkiin
tutkimuksiin. Uudelleenkalibrointiin ei ole tarvetta tutkimusten välillä, ellei laseja ole siirretty. Jos poistut potilaan
tiedostosta ja avaat sen uudelleen, kalibrointi on suoritettava uudelleen.

Kalibroinnin tarkastus
1. Pyydä potilasta katsomaan fiksaatiopisteeseen ja kääntämään päätään puolelta toiselle pienessä kulmassa (noin 10
astetta).
2. Tarkista, että silmän ja pään nopeudet vastaavat toisiaan.

Hyvä kalibrointi - silmän ja pään nopeudet vastaavat toisiaan
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(Esimerkkejä heikosta kalibroinnista on esitetty kohdassa Pään pulssi).

Heikko kalibrointi - Silmän nopeus on liian pieni

Heikko kalibrointi - Silmän nopeus on liian suuri

3. Jos silmän ja pään nopeudet eivät vastaa toisiaan, tarvitaan uudelleen kalibrointia tai potilashistorian uudelleen
tarkastelua.
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Huomautus • Jos potilaan pitää tehdä catch-up sakkadeja alhaisella taajuudella tapahtuvan pään kääntämisen
aikana, se saattaa merkitä joko tasapainoelimen häiriötä, pikkuaivojen toimintahäiriötä tai molempia. Jos
tutkimustulos osoittaa catch-up-sakkadeja alhaisella taajuudella tapahtuvan pään kääntämisen aikana,
suositellaan varovaisuutta pään impulssitutkimusten tulosten tulkitsemisessa. Jos tiedot EIVÄT ole
normaaleissa rajoissa, se saattaa merkitä perifeeristä ja/tai keskialueen häiriötä. Käytä VOR -tutkimuksia
sellaisen potilaan arvioimiseen, jolla on catch-up-sakkadeja kalibroinnin tarkastuksen aikana.

4. Kun kalibrointi on tarkastettu ja olet tyytyväinen tulokseen, napsauta kohtaa Hyväksy.

Kerääminen -ikkuna avautuu ja ohjelmisto on valmis aloittamaan pään impulssitietojen keräämisen.

Tärkeää • Kun kalibrointi on suoritettu, suosittelemme, ettei laseja sijoiteta uudelleen potilaan päässä.
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11.5

Keräämisen optimointi
Sovellus sisältää seuraavat ominaisuudet tietojenkeräyksen onnistumiseksi:
•

External Monitor (ulkoinen monitori)
Voit näyttää myös suuremman kuvan silmästä ulkoisella näytöllä. Jos tietokoneeseen on kytketty ulkoinen monitori,
sijoita se niin, että näet silmän videon helposti.
Silmän videon näyttö tietokoneen näytöllä tai ulkoisella näytöllä on esitetty kohdassa

. Ulkoinen monitori

näyttää reaaliaikaisen SPV -arvon ja arvon Kulunut aika. Toiston aikana ulkoinen monitori näyttää silmävideon. Pään
asennon palaute tai Synkronoitu huonevideo näytetään myös, jos se on asetettu Tutkimusvalinnat tutkimusvalinnoissa.

Huomautus • Ulkoista näyttöä ei voi käyttää pään impulssitutkimuksessa.

Spontaneous (spontaani)
Spontaanin nystagmuksen olemassaolo pitää ottaa huomioon, jotta kalorinen analyysi on tarkka. Spontaani nystagmus
voidaan ottaa huomioon suorittamalla spontaani tutkimus tai käyttämällä kalorisen vasteen viittä ensimmäistä minuuttia.
Tutkimusvalinnat määrittävät tämän. Jos suoritetaan spontaani tutkimus, se pitää kerätä ennen kalorisen tutkimuksen
suorittamista. Spontaani nystagmus voidaan kerätä Katse- tai Kalorinen -tutkimuksen mukaan.
Tämä tutkimustyyppi arvioi potilaan silmän liikettä, kun silmät ovat ensisijaisessa asennossaan katse suoraan eteen ilman
visuaalista stimulusta. ANSI-standardin mukaan silmiä pitää mitata vähintään 20 sekuntia.
Potilas voi olla istuvassa asennossa tai selällään kalorisessa asennossa pää kallistettuna 30°.
Spontaani tutkimus käytettynä kalorisen tutkimuksen kanssa pitää suorittaa näkö estettynä.

11.6

Kalorinen
Näissä tutkimuksissa lasit keräävät vaaka- ja pystysuoria silmän asentotietoja samalla, kun vasenta tai oikeaa korvakäytävää
kastellaan joko ilmalla tai vedellä. Suurnopeuksinen kamera sieppaa kuvan silmästä. OTOsuite Vestibular -ohjelmisto
prosessoi silmän asentotietoja.

Kalorinen -tutkimus mahdollistaa potilaan lateraalisen kaarikäytävän arvioinnin. Kun korvakäytävä kastellaan lämpimällä tai
viileällä stimuluksella, lateraalisen kaarikäytävän lämpötila muuttuu suhteessa kehon lämpötilaan ja muuttaa sen sisällä
olevan nesteen tiheyttä. Tämä tiheyden muutos aiheuttaa kiihdyttävän (lämpimän) tai estävän (viileän) vasteen.
Tutkimuksen tarkoituksena on verrata vasemman ja oikean korvan vasteita ja määrittää, ovatko vasteet samankaltaiset.
Tämä tutkimus voidaan tulkita tarkasti vain, jos korvat ovat samanlaiset. Jos toista korvaa on leikattu tai siinä on ollut
keskikorvan häiriö, tämä on otettava huomioon tuloksia tulkittaessa. Tutkimus voidaan suorittaa yksilämpöisenä: vasen ja
oikea korva lämpimänä tai vasen ja oikea korva viileänä, kaksilämpöisenä: vasen korva lämpimänä, oikea korva lämpimänä,
vasen korva viileänä ja oikea korva viileänä. Jääveden kalorinen tutkimus suoritetaan sulattamalla jääkuutio ja kastelemalla
korva ruiskeella; tämä suoritetaan tyypillisesti vain, jos kaksilämpöiseen kasteluun ei saada vastetta. Potilas on selällään pää
käännettynä 30 asteen kulmaan ja näkö estettynä. Huippu (°/s) määritetään kullekin suoritetulle tutkimukselle (esimerkiksi
Vasen viileä ). Huippu (°/s) kustakin tutkimuksesta (Yhteensä oikea -vaste ja Yhteensä vasen -vaste), Yksipuolinen
heikkous, Vahvistuksen epäsymmetria ja Suunnan vallitsevuus lasketaan. Yksipuolinen heikkous (%) mittaa, ovatko
yhden korvan vasteet heikommat kuin toisen. Vahvistuksen epäsymmetria (%) mittaa , lyövätkö vasteet enemmän yhteen
kuin toiseen suuntaan niin, ettei se selity spontaanilla nystagmuksella. Suunnan vallitsevuus (%) mittaa , lyövätkö vasteet
enemmän yhteen kuin toiseen suuntaan niin, että se tyypillisesti aiheutuu olemassa olevasta spontaanista nystagmuksesta.

Kalorinen -tutkimus suoritetaan näkö estettynä.

Otometrics - ICS Impulse USB

145

11 Kalorinen

11.7

Kalorinen -tietojen kerääminen
Lisätietoa Tutkimusvalinnat -asetuksista tietoja kerättäessä on sivulla ► 179.

Huomautus • Tutkimus voidaan aloittaa tilapäisellä potilaalla ilman potilastietojen syöttöä. Lue sivulta ► 25 uuden
potilaan luomisesta tai olemassa olevan potilaan avaamisesta.

Kerättäessä tietoa voit seurata potilasta käyttämällä Pään asennon palaute -näyttöä tai Synkronoitu huonevideo -videota.
Voit myös olla käyttämättä kumpaakaan. (Oletusnäyttö asetetaan kohdassa Tutkimusvalinnat.)
1. Tätä vaihetta käytetään vain, kun seurataan pään liikettä keräämisen aikana:
•

Jos käytössä on Synkronoitu huonevideo, kameran asentoa pitää ehkä säätää, jotta voidaan varmistaa, että potilaan
koko pää näkyy videolla tietojenkeräyksen aikana. Ääntä tallennettaessa on tärkeää sijoittaa kamera niin, että
ympäristön melun taso pysyy mahdollisimman alhaisena.

•

Jos käytössä on Pään asennon palaute, aseta potilaan pää oikeaan asentoon ennen tietojen keräämisen
aloittamista. Varmista, ettei potilaan pää liiku ja että se on täysin keskellä. Aseta keskiviitepiste:
A. Neuvo potilasta. (Voit esimerkiksi pyytää potilasta pitämään silmät auki).
B. Napsauta kohtaa Laser päällä (A).
C. Pyydä potilasta katsomaan seinälle heijastettua laserpistettä. Varmista, että potilaan pää on keskellä, ja
napsauta kohtaa Keski tai pidä esityskaukosäätimen vasenta painiketta painettuna vähintään 2 sekuntia.
(Näyttö päivittyy, kun painike vapautetaan.)

2. Neuvo potilasta. (Käske heitä esimerkiksi pitämään silmät auki ja katsomaan suoraan eteen tutkimuksen aikana. Heitä
pyydetään vastaamaan yksinkertaisiin kysymyksiin (esimerkiksi mainitse A-kirjaimella alkava tytön nimi). Ärsykelaite saa
potilaan tuntemaan huimausta. Tämä on normaalia.)
3. Napsauta kohtaa Aloita tai paina vasenta painiketta esityskaukosäätimessä aloittaaksesi tietojenkeräyksen. Voit jatkaa
tietojenkeräystä tutkimusvalinnoista asetetun maksimikeston jälkeen napsauttamalla kohtaa Jatka tai painamalla
vasenta painiketta esityskaukosäätimessä. Äänimerkki vahvistaa, että tutkimusta on pidennetty. Napsauta kohtaa
Pysäytä tai paina oikeata painiketta esityskaukosäätimessä lopettaaksesi tietojenkeräyksen.

146

Otometrics - ICS Impulse USB

11 Kalorinen

Silmän sijainnin jäljitys
Tutkimusvalinnat -asetuksista riippuen vaakasuora (HR) ja pystysuora (VR) silmän sijainnin jäljitys näytetään Silmän
sijainnin jäljitys -ikkunassa. Voit lisätä tapahtumamerkin ( ) seurantaan keräyksen aikana jollain seuraavista tavoista:
•

Paina vasenta painiketta esityskaukosäätimessä.

•

Napsauta kohtaa Tapahtuma.

Tapahtumamerkit lisätään seurannan alapuolelle.

SPV arvo
Reaaliaikainen SPV (Hitaan vaiheen nopeus) on arvioitu arvo, joka on laskettu SPV -arvion muutosmäärän perusteella.
Arvo näkyy joka vihreänä tai oranssina ikkunan oikeassa yläkulmassa.
•

Vihreä: Kun vaihtelevuus on alhainen, on olemassa suuri todennäköisyys, että arvo on luotettava.

•

Oranssi: Kun vaihtelevuus on suuri, on olemassa pienempi todennäköisyys, että arvo on luotettava

Huomautus • SPV -arvoja, jotka näkyvät oransseina, on pidettävä vähemmän luotettavina, mutta ei
epätarkkoina.

Huomautus • Saat lisätietoa Kalorinen -harjoitusvideosta tai osoitteesta www.icsimpulse.com.

Kerääminen -ikkunassa näkyvät seuraavat tiedot:
A. Tutkimustyyppi – sen tutkimuksen nimi, jota varten tietoja on kerätty
B. Kulunut aika – tutkimuksen kesto
(Myös tutkimuspäivä ja -aika ovat näkyvissä).
C. Kuvanopeus – tiedon hankintatiheys kuvina sekunnissa (fps)
D. Kalibrointi ∆ – etäisyys pikseleinä oikean ja vasemman silmän välillä mitattuna kalibroinnin aikana
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Järjestelmä pysähtyy automaattisesti, kun tutkimuksen maksimikesto on saavutettu. (Tutkimuksen maksimikesto asetetaan
kohdassa Tutkimusvalinnat.)
•

Voit jatkaa tietojenkeräystä tutkimusvalinnoista asetetun maksimikeston jälkeen napsauttamalla kohtaa Jatka tai
painamalla vasenta painiketta esityskaukosäätimessä. Äänimerkki vahvistaa, että tutkimusta on pidennetty. Napsauta
kohtaa Pysäytä tai paina oikeata painiketta esityskaukosäätimessä lopettaaksesi tietojenkeräyksen.

•

Voit keskeyttää tutkimuksen napsauttamalla kohtaa Pysäytä tai painamalla oikeaa painiketta esityskaukosäätimestä.
Tiedot tallennetaan.

•

Tutkimuksen voi keskeyttää tallentamatta napsauttamalla kohtaa Peruuta.

Tiedot analysoidaan. Tutkimusvalinnat -asetuksista riippuen tulokset näytetään Kennot ja perhoskaavio -ikkunassa tai
Analyysi -ikkunassa.
Tietokoneen näytöllä sekä ulkoisessa monitorissa näkyy ajastin.
•

Halutessasi voit vetää ajastimen toiseen paikkaan.

•

Kun se on esillä, kaikki ohjelmistotoiminnot ovat käytettävissä.

•

Kun ajastin saavuttaa ajan 00:00, kuuluu äänimerkki.

•

Voit sulkea ajastimen koska tahansa napsauttamalla kohtaa
monitorin ajastimen.

. Tämä sulkee myös ulkoisen

Ajastimen asetukset, mukaan lukien sen sulkeminen, ovat käytettävissä kohdassa Tutkimusvalinnat laitteelle Kalorinen
(sivu► 193). Lisätietoa Äänipalaute -toiminnon lopettamisesta on kohdan Tutkimusvalinnat vaihtoehdon Yleistä
asetuksissa (sivu ► 180).

11.8

Kalorinen -tietojen analyysi
Näet tietyn tutkimuksen napsauttamalla Tutkimus -välilehteä ja sitten haluttua tutkimusta sen korostamiseksi. Lisätietoja
tutkimuksen valinnasta on sivulla ► 20.

11.8.1

Analyysi -ikkuna
Tutkimustulosten analyysi voidaan näyttää normaalissa katselutilassa tai suurennetussa tilassa. Katso sivu ► 17.

148

Otometrics - ICS Impulse USB

11 Kalorinen

Silmän sijainnin jäljitys
Tutkimusvalinnat -asetuksista riippuen vaakasuora (HR) ja pystysuora (VR) silmän sijainnin jäljitys näytetään Silmän
sijainnin jäljitys -ikkunassa.
Voit vaihtaa näytettäviä jälkiä valitsemalla vastaavan valintaruudun tai poistamalla sen valinnan jäljen selitteessä. Uusi asetus
on voimassa tutkimuksen uudelleenanalysoinnin ajan. Kun potilastiedosto suljetaan tai potilaalle valitaan toinen tutkimus
tutkimusluettelosta, näyttö vaihtuu sen mukaan, mitä on valittu kohdassa Tutkimusvalinnat.

Huomautus • Mitä tahansa asetuksen muutosta, joka tehdään kohdassa Tutkimusvalinnat potilaan ollessa
avattuna, käytetään potilaaseen.

Jäljet keskitetään kulminaatiovaiheen ympärille. (Osoitin osoittaa kulminaatiovaiheen.) Raportti tulostaa sen osan jäljestä,
joka näkyy Jäljet -ikkunassa osoittimeen keskitettynä.

Hitaan vaiheen nopeus -kaavio
Tämän kaavion tarkoitus on antaa tietoa nystagmuksen voimakkuudesta. Tämä kaavio näyttää yksittäiset nystagmuspisteet,
joita SPV -algoritmi seuraa horisontaalisesti oikeasta (HR ) tai vertikaalisesti oikeasta (VR ) jäljestä.
SPV-huippu (°/s) -huippuarvo on osoitettu kaaviossa neliöllä.
Voit valita tietyn pisteen napsauttamalla tai käyttää vasenta/oikeaa nuolta pisteiden (iskujen) välillä liikkumiseen. SPVikkuna (B).

Huomautus • Valitse TR näyttääksesi silmän sijainnin jäljen ja SPV -kaavion kohteelle Kiertävä.

Katso sivulta ► 249, miten Huippu (°/s) määritetään.
Jos algoritmi ei ole poiminut huippua, aseta se kyseiselle jäljelle manuaalisesti. Voit valita analyysin aloitusajan seuraamalla
ohjeita Uusi analyysi -ikkunassa ► 151.
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Analyysin tiedot - Tiedot

Tutkimusparametrit on lueteltu:
•

Tutkimustyyppi – sen tutkimuksen nimi, jota varten tietoja on kerätty

•

Käyttäjä – henkilö, joka oli kirjautunut OTOSuite Vestibular -ohjelmistoon, kun tietoja kerättiin

•

Kalibrointi ∆ – etäisyys pikseleinä oikean ja vasemman silmän välillä mitattuna kalibroinnin aikana

•

Tutkimusaika – päivämäärä ja aika, jolloin keräys aloitettiin

•

Kulunut aika – tutkimuksen kesto

•

Analyysin aloitusaika – aika, jolloin analyysi alkoi

SPV -arvot
•

Piste (°/s) – hitaan vaiheen nopeus valitulle pisteelle (valitulle iskulle)

•

Huippu (°/s) – jossa hitaan vaiheen nopeuden huippuarvo on asetettu
Katso sivulta ► 249, miten Huippu (°/s) määritetään.

Analyysin tiedot - Huomautuksia
Tutkimusta koskevat huomautukset voidaan tehdä ennen tutkimusta, sen aikana tai sen jälkeen. Lisää tai muokkaa
huomautuksia napsauttamalla Huomautuksia -välilehteä. Lisätietoa muokkaustyökaluista on sivulla ► 23.

Huomautus • Tutkimus -ikkunassa aiemmin lisätty teksti näkyy Huomautuksia -ikkunassa.
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Analyysin tiedot - Uusi analyysi

Analyysin alkamisaika - kaikki seurannat
Seurannan tietojen poistaminen analyysista:
1. Siirrä musta osoitin uuteen aloitusaikaan Silmän sijainnin jäljitys ) -ikkunassa.
2. Napsauta Analyysin tiedot -ikkunassa Uusi analyysi -välilehteä.
3. Uudelleenanalysointi tapahtuu napsauttamalla
•

Analysoi uudelleen osoittimelta - analysoi kaikki jäljet, joiden aloitusaika on asetettu seuraavaan täyteen
sekuntiin osoittimen sijainnin jälkeen

•

Analysoi uudelleen koko jälki - analysoi kaikki jäljet alusta

Huomautus • Aloitusaika näkyy Tiedot -ikkunassa.

SPV Graph (SPV-kaavio)
Huomautus • Ilman lisenssiä ei ole mahdollista määrittää, esiintyykö Kiertävä -nystagmusta tutkimuksen aikana.
Ostettu lisenssi mahdollistaa silmän sijainnin jäljityksen ja SPV -kaavion.

Valitse muokattava jälki valitsemalla HR, VR tai TR.
•

•

Piste (°/s)
–

Poista - poistaa valitun pisteen analyysistä ja raportista

–

Palauta - palauttaa kaikki pisteet, jotka poistettiin manuaalisesti

Huippu (°/s)
–

Valitse - asettaa uuden huipun osoittimen sijainnin mukaan

–

Palauta - palauttaa huipun algoritmin määrittelemään sijaintiin

Katso sivulta ► 249, miten Huippu (°/s) määritetään.
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11.8.2

Tietojenkeräyksen toisto
Silmän sijainnin jäljitys ja silmän video voidaan toistaa synkronoituna pään asennon palautteen tai tutkimuksen aikana
tallennetun huonevideon kanssa.
Videon toistopainikkeet ja valinnat

Toista

Aloittaa synkronoidun toiston.

Tauko

Pysäyttää synkronoidun toiston.

Pysäytä

Lopettaa synkronoidun toiston.

Play from Cursor (toista

Valitse toiston käynnistämiseksi osoittimen paikasta. Jos ei valittuna, toisto
käynnistyy seurannan alusta.

osoittimesta)

Speed (nopeus)

Huomautus • Ennen toiston nopeuden asettamista on tarkastettava
tallennettu kuvanopeus (fps), joka on osoitettu silmän videon alla.

•

Normaali - silmän video tallennettuna nopeudella 30 ruutua sekunnissa
voidaan toistaa normaalilla nopeudella.

•

Hidas - silmän video tallennettuna nopeudella 60 ruutua sekunnissa
voidaan toistaa normaalilla tai hitaalla nopeudella.

•

Hitaampi - silmän video tallennettuna nopeudella > 60 ruutua
sekunnissa voidaan toistaa normaalilla, hitaalla tai hitaammalla
nopeudella.
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11.9

Kennot ja Butterfly -ikkuna
Tässä ikkunassa on lisänäkymiä kalorisista tiedoista.

A.
B.
C.
D.

Vaakasuora (HR -ikkuna.
Tiedot näytetään visuaalisesti kahdessa erillisessä kennonäkymässä ja perhoskaaviossa.
Analyysitiedot Kennojen analyysi -ikkuna.
Tutkimusluettelo ikkuna

Valitse Tutkimusluettelo -ikkunasta 4 kalorista tutkimusta sisällytettäviksi Kennot ja perhoskaavio -näyttöön. Valitse
sarakkeessa yksi kutakin tutkimustyyppiä. Valitse Kaksilämpöinen -tutkimusta varten neljä tutkimusta (Vasen viileä, Oikea
viileä, Vasen lämmin, Oikea lämmin) ja valitse Yksilämpöinen -tutkimusta varten kaksi tutkimusta (Vasen viileä ja Oikea
viileä tai Vasen lämmin ja Oikea lämmin).
Tässä näkyvät ärsykelaitteen kesto (

), lämpötila (

) ja virtausnopeus (

).

Päivitä tutkimustulokset napsauttamalla kohtaa Analysoi uudelleen.
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Huomautus • Uudelleenanalyysia voidaan tarvita, kun tiettyjä tutkimusvalintoja muutetaan. Esimerkiksi
Tutkimusvalinnat -asetuksen muutos, Huomioi spontaani nystagmus kalorisissa tuloksissa, muuttaa Kennojen
analyysi -tuloksia. Uudelleenanalysointi tapahtuu napsauttamalla kohtaa Analysoi uudelleen.

11.9.1

Kennot-näyttö ja analyysi
Kennot-näyttö
Kaloriset kennot näyttävät Spontaanit silmän sijainnin jäljet kaikista neljästä kalorisesta tutkimuksesta esittäen molempia
korvia sekä molempia lämpötiloja (viileä ja lämmin).

Huomautus • Kennot voidaan näyttää siten, että punainen esittää oikeaa korvaa, tai siten, että punainen esittää
lämpimiä stimuluksia. (Oletusnäyttö asetetaan kohdassa Tutkimusvalinnat.)

Vaakasuorien jälkien Huippu (°/s) -arvot tallennetaan ja niitä käytetään kalorisen yksipuolisen heikkouden, vahvistuksen
epäsymmetrian ja suunnan vallitsevuuden laskemiseen.

Huomautus • Näiden arvojen laskelmissa käytettävissä kaavoissa otetaan huomioon spontaani nystagmus
yksipuoliselle heikkoudelle ja vahvistuksen epäsymmetrialle. Jos Huomioi spontaani nystagmus kalorisissa
tuloksissa, positiiviset ja negatiiviset arvot vastaavat SPV:n suuntaa.

Kaava

Yksilämpöinen
Tutkimus
Yksipuolinen
heikkous

Arvo näytetään, kun

Korva:

Korva ja lämpötila:

R=Oikea

RC= oikea viileänä, LC= vasen viileänä
RW= oikea lämpimänä, LW= vasen lämpimänä

L= Vasen
SN=Spontaani nystagmus

Kaksi kalorista tutkimusta
samalla lämpötilalla
molemmille korville
(vasemmalle ja oikealle)
kerätään, ja Huippu (°/s)
on laskettu molemmille
vaakasuorille jäljille.
Jotta laskelmat olisivat
oikein, Huomioi spontaani

nystagmus kalorisissa
tuloksissa.
Suunnan
vallitsevuus
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Kaava

Kaksilämpöinen
Tutkimus

Arvo näytetään, kun

Yksipuolinen
heikkous

Kaksilämpöinen

Vahvistuksen
epäsymmetria

Kaksilämpöinen -tutkimus

Suunnan
vallitsevuus

Kaksilämpöinen .

Korva:

Korva ja lämpötila:

R= Oikea

RC= oikea viileänä, LC= vasen viileänä
RW = oikea lämpimänä, LW = vasen lämpimänä

L= Vasen

horisontaalisille jäljille on
laskettu.

kerätty.

Kennojen analyysi

Tutkimustiedot on lueteltu:
•

Yhteensä oikea – kokonaisvaste kaikille oikealle korvalle suoritetuille lämpötiloille

•

Yhteensä vasen – kokonaisvaste kaikille vasemmalle korvalle suoritetuille lämpötiloille

•

Spontaani nystagmus – Spontaani nystagmus - keskimääräinen spontaani nystagmus, joka huomioidaan laskettaessa
arvoja Yksipuolinen heikkous ja Vahvistuksen epäsymmetria.

•

Yksipuolinen heikkous – prosenttiosuus vasteista, jotka ovat heikompia heikoksi todetussa korvassa verrattuna toiseen
korvaan

•

Vahvistuksen epäsymmetria – prosenttiosuus vasteista, jotka lyövät enemmän ilmoitettuun suuntaan toiseen
korvaan verrattuna (soveltuu vain, kun eroa ei voi selittää spontaanilla nystagmuksella)

•

Suunnan vallitsevuus – prosenttiosuus vasteista, jotka lyövät yhteen suuntaan enemmän kuin toiseen

SPV-huippu -taulukossa näytetään kullekin kaloriselle tutkimukselle huippunopeus ja sen mittaushetki.
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11.9.2

Perhoskaavio
Tutkimusvalinnoissa voit valita, minkä tyyppinen Perhoskaavio näytetään: Freyss SPV -kaavio vai Kokonaisamplitudi kaavio. Molemmat kaaviot ovat kaloristen tulosten nomografioita.

Freyss SPV

Kaaviossa on kaksi risteävää viivaa, joista toinen esittää viileitä ja toinen lämpimiä stimulaatioita. Kaavion pystysuora akseli
esittää hitaan vaiheen nopeutta. Vaakasuora akseli on kalorinen heikkous prosentteina. Kaavion keskellä oleva kaavio esittää
normaaleja arvoja. Oletuksena nämä arvot ovat ± 25 % kaloriselle heikkoudelle, ± 6 °/s johdetulle epäsymmetrialle.
Kaavion viivat ovat yhteyksiä huippuvasteiden arvojen välillä oikean korvan kalorisista stimulaatioista kuvattuna kaavion
vasemmalle reunalle ja vasemman korvan stimulaatioista kuvattuna kaavion oikealle reunalle. Normaali vaste vastaa
risteyspistettä "normaalissa" ruudussa. Yli 25 %:n heikkouksilla on risteyspisteet normaalin ruudun vasemmalla tai oikealla
puolella osoittaen joko oikean tai vasemman korvan kalorisen heikkoutta. Epänormaali keskimääräinen johdettu
epäsymmetria (normalisoimaton vahvistuksen epäsymmetria tai spontaani nystagmus) vastaa risteyspisteitä normaalin
ruudun ylä- tai alapuolella. Oikean epäsymmetrian risteyspiste jää ruudun yläpuolelle. Vasemman epäsymmetrian
risteyspiste jää ruudun alapuolelle.
Tämän kaavion arvot ja vastaavat arvot SPV-huippu (°/s) -taulukossa ovat absoluuttisia, eikä niitä ole korjattu Spontaani
nystagmus -arvojen suhteen.

Kokonaisamplitudi

Tämä kaavio näyttää amplitudikäyrät kaikille neljälle Kalorinen -stimulaatiolle neljällä viivalla. Kaavion yläosassa näytetään
oikealle lyövän nystagmuksen aiheuttavat kastelut. Kaavion alaosassa näytetään vasemmalle lyövän nystagmuksen
aiheuttavat kastelut. Oikean korvan huippuamplitudit ovat kaavion vasemmalla puolella ja vasemman korvan
huippuamplitudit oikealla puolella. Kaavion pystysuora akseli esittää amplitudia °/s-arvoina. Vaakasuora akseli on aika
sekunteina.
Kun Homolateraalinen ja kontralateraalinen (kokonaisamplitudikaavio) valitaan tutkimusvalinnoiksi, tämä kaavio
näyttää amplitudikäyrät kaikille neljälle Kalorinen -stimulaatiolle neljällä viivalla. Kaavion yläosassa näytetään lämpimät
stimulaatiot, ja se esittää kohti tutkimuskorvaa lyövää nystagmusta. Kaavion alaosassa näytetään viileät stimulaatiot, ja se
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esittää kohti toista korvaa lyövää nystagmusta. Oikean korvan huippuamplitudit ovat kaavion vasemmalla puolella ja
vasemman korvan huippuamplitudit oikealla puolella. Kaavion pystysuora akseli esittää amplitudia °/s-arvoina. Vaakasuora
akseli on aika sekunteina.
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12 Videot (Videon tallennus/toisto)

12

Videot (Videon tallennus/toisto)
Tallenna
Silmän videota tallennettaessa voidaan valita seuraavat kuvakoot: Täysi kuva, Silmän kuva tai Pupillin kuva.

Täysi kuva

Silmän kuva
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Pupillin kuva

Huomautus • Napsauta Huomautuksia -välilehteä huomautusten tekemiseksi. Lisää tai muokkaa huomautuksia
napsauttamalla Huomautuksia -välilehteä. Lisätietoa muokkaustyökaluista on sivulla ► 23.

Videotallennus-painikkeet ja -valinnat

Aloita

Käynnistä videotallennus

Pysäytä

Pysäytä videotallennus

Huomautus • Videotallennuksen pituutta ei ole rajoitettu. Huomaa
kuitenkin, että mitä pidempi videotallennus on, sitä suurempi on
kiintolevyllä oleva tiedosto.
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Videotallennus-painikkeet ja -valinnat

Test Setup (tutkimuksen asetus)

Täysi kuva - valitse täyden kuvan tallennus
Silmän kuva - valitse vain ROI-ruudun sisällä olevan alueen tallennus
Pupillin kuva - valitse vain ROI-ruudun sisällä olevan alueen tallennus
Näkö estetty - valitse osoittamaan, että tallennus on tehty näkö estettynä
Huomautus • Kun valitaan 120 fps JA Näkö estetty, kuvanopeudeksi
vaihtuu 60 fps. Tämä nopeus mahdollistaa sen, että kameran suljin
pysyy avoinna pitempään (lisää valotusta), minkä ansiosta kuvan
laatu on parempi. Kun Näkö estetty valitaan, tutkimusluettelon näkö
estetty -sarakkeeseen lisätään valintamerkki.

Silmän videon tallennusnopeus

•

•

•

•

Täysi kuva -tallennusvalinnat:
–

30 fps

–

60 fps

Silmän kuva -tallennusvalinnat:
–

30 fps

–

60 fps

–

120 fps

Pupillin kuva -tallennusvalinnat:
–

30 fps

–

60 fps

–

120 fps

Pakkaa silmän video - valitse videon tiedostokoon pienentämiseksi
Huomautus • Jos videon tallennuksen kuvanopeus on ollut 60 tai 120
ruutua sekunnissa, sitä voidaan toistaa hitaalla tai normaalilla
nopeudella. Normaalilla nopeudella osa kuvista ohitetaan. Silmän
video voidaan myös pakata.

Synkronoidun huonevideon tallennus

Käännä synkronoidun huonevideon tallennus päälle ja pois päältä.
Huonevideo on aina pakattu.

Huoneen tallennusnopeus

Tallennusvalinnat
•

15 fps

•

30 fps

Mitä suurempi kuvanopeus, sitä suurempi tiedoston koko.

Mode (synchronized room video only)
(Tila (vain synkronoitu huonevideo))
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Valitse videon tallennus joko värillisenä tai harmaasävyissä. Värivideosta
tulee suurempi tiedosto.
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Videotallennus-painikkeet ja -valinnat

External Monitor (ulkoinen monitori)

Silmän videon näyttö tietokoneen näytöllä tai ulkoisella näytöllä on esitetty
kohdassa

. Tallennettaessa kulunut aika näkyy monitorissa.

Voit äänittää vain silmän tietoja tai silmän videota huonevideon kanssa. Jos haluat yhdistää silmän ja huonevideon, katso
sivulta ► 258, miten tiedostokokoa suurennetaan 2 minuutin tallennusta varten.
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Toisto
Luettelo videoista, jotka on kerätty kyseisestä potilaasta, näytetään seuraavin tiedoin jokaisesta videotiedostosta:
•

Päiväys & aika - Videon keräämisen päiväys ja aika
- Osoittaa, että Näkö estetty on valittuna tallennusta varten

•
•

fps - Kuvanopeus, jolla video on kuvattu (kuvaa sekunnissa)

•

- Merkitse tiedosto tiettyä tarkoitusta varten (esimerkiksi osoittamaan epänormaaleja tuloksia) valitsemalla
valintaruutu tällä tunnisteella merkityn sarakkeen otsikon alapuolella.

•

Tiedoston koko (Mt) - Silmän videon tiedostokoko. Jos synkronoitua huonevideota käytettiin tallennuksen aikana,
tiedostokoko on yhdistelmä silmän ja huoneen videosta.

Tallennustiedot on lueteltu videon kanssa:
•

Päivä ja aika, jona video tallennettiin

•

Nykyinen kuva ja kuvien kokonaismäärä

•

Nopeus, jolla video tallennettiin

•

Aika, jona nykyinen kuva tallennettiin

Kun videota toistetaan,
•

liukusäätimen (A) päissä olevien nuolien napsauttaminen siirtää videota eteen- tai taaksepäin 10 kuvaa
kerrallaan.

•

liukusäätimessä painikkeen (B) edessä tai takana napsauttaminen siirtää videota eteen- tai taaksepäin 5 kuvaa
kerrallaan.

•

liukusäätimen painikkeen (B) napsauttaminen ja vetäminen siirtää videon tiettyyn kuvaan.

Huomautus • Säästä levyn tallennustilaa poistamalla kaikki videot, jotka eivät ole tärkeitä.
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Huomautus • Lisää tai muokkaa huomautuksia napsauttamalla Huomautuksia -välilehteä. Lisätietoa
muokkaustyökaluista on sivulla ► 23.

Toisto -painikkeet ja -valinnat
Toista

Toistaa videon

Tauko

Tauko

Pysäytä

Pysäyttää videon

Delete Video (poista video)

Poistaa videot valitusta tutkimuksesta.

Huomautus • Suosittelemme poistamaan turhat videot, jotta levytilaa
säästyisi. Kun video(t) on poistettu, videotietoja ei voida palauttaa.

Speed (nopeus)

Huomautus • Ennen toiston nopeuden asettamista on tarkastettava
tallennettu kuvanopeus (fps), joka on osoitettu silmän videon alla.

•

Normaali - silmän video tallennettuna nopeudella 30 ruutua sekunnissa
voidaan toistaa normaalilla nopeudella.

•

Hidas - silmän video tallennettuna nopeudella 60 ruutua sekunnissa
voidaan toistaa normaalilla tai hitaalla nopeudella.

•

Hitaampi - silmän video tallennettuna nopeudella 120 ruutua
sekunnissa voidaan toistaa normaalilla, hitaalla tai hitaammalla
nopeudella.

Synkronoitu huonevideo

Otometrics - ICS Impulse USB

Valitse toistettavaksi silmän video ja synkronoitu huonevideo. Huonevideo
synkronoidaan silmän videon kanssa kaikilla nopeuksilla.
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Raportit
Napsauta kohtaa Raportit. Raportit -ikkuna (A) avautuu oletusraportin kanssa. Raportti sisältää viimeisimmän tältä potilaalta
kerätyn tiedon. Kerättyjen tietojen perusteella tämä on erillisten tutkimusosioiden järjestys: Liikehermo, Pään pulssi,
Positionaalinen ja Kalorinen.

Huomautus • Raportit luodaan käyttämällä vektorigrafiikkaa. Vektorigrafiikka tarjoaa erinomaisen tulostuksen
laadun ja on painokelpoinen eri julkaisuissa.

Oletusraportti tallennetaan automaattisesti. Muutosten tekeminen nykyiseen raporttiin, katso sivut ► 164.

Huomautus • Voit tehdä kaikkia tulevia raportteja koskevia oletusasetusten muutoksia (kuten potilastietoja ja
klinikan tietoja koskevia) noudattamalla sivujen ► 197 ja ► 198 ohjeita.

13.1

Edit Report (muokkaa raporttia)
Tiedot voidaan lisätä raporttiin valitsemalla sovelluksen raporttiluettelosta:

Huomautus • Jos joku raporttiluetteloista ei näy, tuo puuttuvat luettelot uudelleen. Katso sivu ► 215.

•
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Oireet: Valitse tästä luettelosta oireet, joista potilas on ilmoittanut tapaushistoriassa. Valitut kohdat lisätään raportin
osioon, jonka otsikko on Oireet.
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•

Vaikutelmat: Valitse tästä luettelosta yleiset lääketieteelliset vaikutelmat tutkimustuloksiin perustuen. Valitut kohdat
lisätään raportin osioon, jonka otsikko on Vaikutelmat.

•

Makrot: Valitse jokaista suoritettua tutkimusta kohden yleiset löydökset tästä luettelosta tekstikenttään (A) lisättäväksi.
Tekstikentässä näkyvä teksti lisätään raportin osioon, jonka otsikko on Löydökset.

Huomautus • Jos et halua liittää makroa, lisää yleiset löydökset kirjoittamalla teksti tekstikenttään. Lisätietoa
muokkaustyökaluista on sivulla ► 23.

Otometrics - ICS Impulse USB

165

13 Raportit

Nimikkeiden valinta raporttiluetteloista
Oireet -luettelosta ja Vaikutelmat -luettelosta valitaan jokainen soveltuva valintaruutu.
Napsauta Makrot -luettelosta makron nimeä ja napsauta kohtaa Istute.

Huomautus • Joidenkin makrojen teksti ei mahdu luettelon ikkunaan. Näet koko tekstin viemällä osoittimen makron
nimen päälle.
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Raporttiluetteloiden mukauttaminen

Huomautus • Raporttiluettelo voidaan tuoda yhteen järjestelmään, mukauttaa ja viedä toisiin erillisiin
työasemajärjestelmiin. Tämä on hyödyllistä, kun klinikalla on useita erillisiä työasemia.

Voit mukauttaa raporttiluetteloita napsauttamalla kohtaa Oireet, Vaikutelmat tai Makrot.

•

Jos haluat nimetä ryhmän uudelleen tai muuttaa tekstiä, napsauta kohtaa ja tee haluamasi muutos.

•

Jos haluat lisätä ryhmän, napsauta kohtaa Lisää ryhmä ja kirjoita uuden ryhmän nimi.

•

Jos haluat lisätä kohdan, napsauta ryhmän nimeä. Riippuen lisättävästä kohdasta napsauta kohtaa Lisää oire tai Lisää
vaikutelma tai Lisää makrot ja kirjoita uuden kohdan teksti.

Huomautus • Jos tekstikentässä ei ole tekstiä, uutta kohtaa ei voi tallentaa. Uuden kohdan lisäämiseksi on syötettävä
tekstiä.

•

Jos haluat järjestää ryhmän kohtia uudelleen ja muuttaa ryhmien järjestystä luettelossa, napsauta kohtaa tai ryhmän
nimeä. Napsauta kohtaa Ylös tai Alas siirtääksesi kohdan tai ryhmän.

•

Voit viedä nykyisen raporttiluettelon napsauttamalla kohtaa Vie. Muuta tiedoston nimeä ja sijaintia tarpeen mukaan.
Napsauta kohtaa Tallenna.

•

Jos haluat poistaa kohdan tai ryhmän, napsauta kohtaa tai ryhmää ja valitse sitten Poista. Napsauta kohtaa OK
poistaaksesi kohdan tai ryhmän pysyvästi.

•

Tuotaessa luetteloita valitse Poista luettelo korvataksesi nykyisen luettelon tuotavalla luettelolla. Valitse Säilytä
luettelo lisätäksesi tuotavan luettelon nykyiseen luetteloon.

Huomautus • Jos on tapahtunut virhe, voit tuoda valmistajan toimittaman luettelon uudelleen.
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Muutoksia tehtyäsi voit tallentaa ne napsauttamalla kohtaa Tallenna. Jätä muutokset tallentamatta napsauttamalla kohtaa
Peruuta.

13.2

Review Report Options (tarkastele raportin vaihtoehtoja)
Jos kyseessä on uusi potilas, tässä ikkunassa oleva raportti on automaattisesti luotu oletusrapotti. Jos potilaalla on yksi tai
useampi raportti, Valittu raportti -luettelossa näkyvät kaikki raportit mukaan lukien raportin päiväys ja aika.

Valintamerkki tutkimusryhmän sarakkeessa (tutkimusryhmät osoitetaan kuvakkein) merkitsee, että raportti sisältää tiedot
kyseisestä tutkimusryhmästä (Liikehermo, Pään pulssi, Positionaalinen ja Kalorinen). Voit esikatsella kaikkia tämän
potilaan raportteja.
Voit laatia uuden raportin, jossa yhdistetään useita tutkimusistuntoja ja/tai useita tutkimustyyppejä samaan raporttiin. Luo
uusi raportti napsauttamalla kohtaa Uusi. Poista olemassa oleva raportti napsauttamalla raportin nimeä ja napsauttamalla
kohtaa Poista. Kun raportti on poistettu, sitä ei voi palauttaa.
Tutkimus lisätään raporttiin napsauttamalla tutkimusryhmän välilehteä ja valitsemalla valintaruutu tutkimuksen nimen
vasemmalta puolelta Ota mukaan tulokset kohteesta -luettelosta. Napsauttamalla valintaruutua uudelleen poistetaan
tutkimus raportista.

Ota mukaan tulokset kohteesta -luettelo on jaettu tutkimusryhmien mukaan: Liikehermo, Pään pulssi ja Positionaalinen
ja Kalorinen. Tutkimukset luetellaan tutkimuspäivän, -ajan ja -nimen perusteella. (Nimi on tutkimustyyppi ja tutkimuksen
suunta). Tutkimuksesta sekä sen luetteloon lisätyistä asetuksista ja huomautuksista riippuen annetaan myös seuraavat
tiedot:
•

valintamerkki tässä sarakkeessa (näkö estetty) osoittaa, että tutkimus on suoritettu näkö estettynä

•

valintamerkki tässä sarakkeessa (yksilöllinen tunnus), jos tämä oli valittuna tutkimuksessa

•

merkityt tutkimukset osoittavat Pään pulssi -tiedot, jotka sisältyvät kohteeseen Hex Plot (heksametrinen
kaavio)

•

merkityt tutkimukset osoittavat Katse -tiedot, jotka sisältyvät kohteeseen Katsekaavio

•
•
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merkityt tutkimukset osoittavat Kalorinen -tiedot, jotka sisältyvät kohteeseen Analyysi Kennot ja
perhoskaavio -ikkunassa
tutkimusta koskevat huomautukset.
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Jokaiselle tutkimusryhmälle valitaan tietoelementit, jotka sisällytetään mukaan raporttiin. Valitse Valitset raportin valinnat
-luettelosta valintaruutu jokaiselle mukaan otettavalle raporttivalinnalle. Napsauta kohtaa Valitse kaikki, jos haluat
sisällyttää kaikki valinnat, tai kohtaa Poista kaikkien valinnat, jos et haluat sisällyttää mitään valintoja.

Liikehermo
Tutkimusvalinnat

Mukaan luetaan

Kalibrointikaavio

valokuva reaaliaikaisesta silmän ja pään jäljityksestä kalibroinnin tarkastuksen aikana

Horisontaaliset jäljet

äänitys horisontaalisesta silmän sijainnin jäljityksestä keskitettynä kulminaatiovaiheeseen
tai osoittimen ympärille, kun osoitinta on siirretty uuteen kohtaan Analyysi -ikkunassa.
Katse, Sivupoikkeama ja VOR -tutkimukset ovat 10 sekunnin äänityksiä. Sakkadi tutkimus on 30 sekunnin äänitys.

Huomautus • SPV -tutkimusten kohdalla osoitin on asetettu keskelle
kulminaatiovaihetta, jollei sitä ole siirretty eri paikkaan analyysi-ikkunassa.

Vertikaaliset jäljet

äänitys vertikaalisesta silmän sijainnin jäljityksestä keskitettynä kulminaatiovaiheeseen
tai osoittimen ympärille, kun osoitinta on siirretty uuteen kohtaan Analyysi-ikkunassa.
Katse, Sivupoikkeama ja VOR -tutkimukset ovat 10 sekunnin äänityksiä. Sakkadi tutkimus on 30 sekunnin äänitys.

Huomautus • SPV -tutkimusten kohdalla osoitin on asetettu keskelle
kulminaatiovaihetta, jollei sitä ole siirretty eri paikkaan analyysi-ikkunassa.

Kiertävät jäljet

10 sekunnin tallennus kiertävästä silmän sijainnin jäljityksestä keskitettynä osoittimen
ympärille

Huomautus • SPV -tutkimusten kohdalla osoitin on asetettu keskelle
kulminaatiovaihetta, jollei sitä ole siirretty eri paikkaan analyysi-ikkunassa.

Sakkadikaaviot

Sakkadi -analyysikaaviot (Huippunopeus, Tarkkuus ja Latenssi)

Sakkadin raakatiedot

raakatietopisteet sakkadikaavioissa näytettäville sakkadeille

Sakkadin
keskiarvotiedot

keskiarvotietopisteet sakkadikaavioissa näytettäville sakkadeille

SPV-huippu

astetta sekunnissa hitaan vaiheen nopeuden huippuarvossa, kuten se on asetettu tämän
jäljityksen analyysi-ikkunassa (koskee vain SPV -tutkimuksia)

Katsekaavio

näyttää viisi silmän sijainnin jäljitystä (keski, vasen, oikea, ylös ja alas) sekä Katsekaavioja Katsekaavio -tiedot yhdellä sivulla

Tutkimusta koskevat
huomautukset

kaikki tutkimusta koskevat huomautukset potilastiedostossa
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Pään pulssi
Tutkimusvalinnat

Mukaan luetaan

Kalibrointikaavio

valokuva reaaliaikaisesta silmän ja pään jäljityksestä kalibroinnin tarkastuksen aikana

Vahvistuskaavio

vahvistuskaavio näytettynä 2D/3D-ikkunassa

Keskivahvistukset

keskivahvistussymbolit vahvistuskaaviossa näytettynä 2D/3D-ikkunassa (arvot näytetään
oletuksena)
keskivahvistussymbolit ja -arvot vahvistuskaavioissa näytettynä etenemistiedot-ikkunassa

Age Normative Data
(iän normatiiviset
tiedot)

ikään perustuvat normatiiviset leikkausarvot määriteltynä keskiarvon ± 2
vakiopoikkeamana

2D-kaavio

silmän (sakkadi ja VOR) sekä pään jäljitykset näytettyinä 2D-analyysi -ikkunassa

Suuri 2D-kaavio

silmän (sakkadi ja VOR) sekä pään jäljitykset näytettyinä 2D-analyysi -ikkunassa,
tulostettuina suurempina kuin valinta kohdassa 2D-kaavio

Sakkaditiedot

huomaamattomien, näkyvien ja kokonaissakkadien määrä yksilöllisessä tutkimuksessa
(esim. vasen Lateraalinen)

Hex Plot

sisältää silmän (sakkadit ja VOR) sekä pään jäljitykset ja heksametrisen kaavion
näytettyinä Hex Plot (heksametrinen kaavio) -ikkunassa sekä kohteen Catch-up-

(heksametrinen kaavio)

sakkadien analyysi
Huomautus • Huomaa, että jos Vain yhteenveto catch-up-sakkadeille on
valittu tutkimusvalinnoissa, tämä tulostetaan raporttiin.

Progress Data

vahvistuskaaviot näytettyinä Progress Data (etenemistiedot) -ikkunassa

(etenemistiedot)

Tutkimustiedot

hyväksyttyjen ja hylättyjen pään impulssien määrä keräyksestä ja analyysin algoritmeista
näytettyinä Tiedot -ikkunassa 2D/3D-ikkunassa, keskimääräinen kuvanopeus sekä tiedot,
jotka koskevat tutkimusanalyysiin vaikuttavia kertoimia, kuten
- potilaalla on spontaani nystagmus (kun Spontaani nystagmus on valittuna Test
Setup (tutkimuksen asetus) -ikkunassa)
- Catch-up-sakkadien parametrit muutettuina (jos arvoja on muutettu Uusi
analyysi -ikkunassa)

Tutkimusta koskevat
huomautukset
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kaikki tutkimusta koskevat huomautukset potilastiedostossa
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Positionaalinen
Tutkimusvalinnat

Mukaan luetaan

Kalibrointikaavio

valokuva reaaliaikaisesta silmän ja pään jäljityksestä kalibroinnin tarkastuksen aikana

Horisontaaliset jäljet

30 sekunnin äänitys horisontaalisesta silmän sijainnin jäljityksestä keskitettynä
kulminaatiovaiheeseen tai osoittimen ympärille, kun osoitinta on siirretty uuteen
kohtaan Analyysi -ikkunassa.

Huomautus • SPV -tutkimusten kohdalla osoitin on asetettu keskelle
kulminaatiovaihetta, jollei sitä ole siirretty eri paikkaan analyysi-ikkunassa.

Vertikaaliset jäljet

30 sekunnin äänitys vertikaalisesta silmän sijainnin jäljityksestä keskitettynä
kulminaatiovaiheeseen tai osoittimen ympärille, kun osoitinta on siirretty uuteen
kohtaan Analyysi -ikkunassa.

Huomautus • SPV -tutkimusten kohdalla osoitin on asetettu keskelle
kulminaatiovaihetta, jollei sitä ole siirretty eri paikkaan analyysi-ikkunassa.

Kiertävät jäljet

30 sekunnin äänitys kiertävästä silmän sijainnin jäljityksestä keskitettynä osoittimen
ympärille

Huomautus • SPV -tutkimusten kohdalla osoitin on asetettu keskelle
kulminaatiovaihetta, jollei sitä ole siirretty eri paikkaan analyysi-ikkunassa.

SPV-huippu

astetta sekunnissa hitaan vaiheen nopeuden huippuarvossa, kuten se on asetettu
tämän jäljityksen analyysi-ikkunassa

Koko jälki
uudelleensijoitettavaksi

Uudelleensijoittaminen -tutkimuksen koko jälki

Tutkimusta koskevat
huomautukset

kaikki tutkimusta koskevat huomautukset potilastiedostossa
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Kalorinen
Tutkimusvalinnat

Mukaan luetaan

Kalibrointikaavio

valokuva reaaliaikaisesta silmän ja pään jäljityksestä kalibroinnin tarkastuksen aikana

Horisontaaliset jäljet

30 sekunnin äänitys horisontaalisesta silmän sijainnin jäljityksestä keskitettynä
kulminaatiovaiheeseen tai osoittimen ympärille, kun osoitinta on siirretty uuteen
kohtaan Analyysi -ikkunassa.

Huomautus • SPV -tutkimusten kohdalla osoitin on asetettu keskelle
kulminaatiovaihetta, jollei sitä ole siirretty eri paikkaan analyysi-ikkunassa.

Vertikaaliset jäljet

30 sekunnin äänitys vertikaalisesta silmän sijainnin jäljityksestä keskitettynä
kulminaatiovaiheeseen tai osoittimen ympärille, kun osoitinta on siirretty uuteen
kohtaan Analyysi -ikkunassa.

Huomautus • SPV -tutkimusten kohdalla osoitin on asetettu keskelle
kulminaatiovaihetta, jollei sitä ole siirretty eri paikkaan analyysi-ikkunassa.

Kiertävät jäljet

30 sekunnin äänitys kiertävästä silmän sijainnin jäljityksestä keskitettynä osoittimen
ympärille

Huomautus • SPV -tutkimusten kohdalla osoitin on asetettu keskelle
kulminaatiovaihetta, jollei sitä ole siirretty eri paikkaan analyysi-ikkunassa.
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Tutkimustiedot

Kalorinen -tiedot (Yhteensä oikea,Yhteensä vasen, Spontaani nystagmus,
Yksipuolinen heikkous ja Vahvistuksen epäsymmetria tai Suunnan vallitsevuus)

Kennot ja
perhoskaavio

näyttää spontaanin jäljen sekä kohdat Kennot-näyttö, Perhoskaavio ja Kennojen
analyysi yhdellä sivulla

Ärsyketiedot

ärsytysmenetelmä ja -asetukset (kesto, virtaus ja lämpötila), joita käytetään Kalorinen tutkimuksen aikana

Tutkimusta koskevat
huomautukset

kaikki tutkimusta koskevat huomautukset potilastiedostossa
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13.3

Raportin työkalupalkin painikkeet
Työkalupalkki sisältää vakiopainikkeet raportin tulostamista, muokatun raportin tallentamista, raportin PDF-tiedoston
muodostamista ja sähköpostilla lähettämistä varten.

Sivun suurennuksen tasoa muutetaan
•

siirtämällä liukusäädintä loitonna (-)- tai lähennä (+) -suurennuslasikuvaketta kohti.

•

napsauttamalla suurennuslasikuvakkeen kohtia loitonna (-) tai lähennä (+).

Huomautus • Loitontamisen ja lähentämisen voi tehdä myös hiiren rullaa liikuttamalla. Raporttia voi siirtää
ikkunassa vetämällä hiiren vasen painike alas painettuna.

Voit valita raporttisivun näyttämisen näitä painikkeita käyttämällä
•

Fit Document to Width (sovita asiakirja leveyteen)

•

Fit Document to Height (sovita asiakirja korkeuteen)

•

Fit Document to 100% (Sovita asiakirja 100 %)

Muutoksen jälkeen napsautetaan kohtaa Päivitä, jolloin muutos tulee näkyviin.

Otometrics - ICS Impulse USB
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14

Potilasluettelot
Potilaat -ikkunassa näkyvät ICS Impulse -potilastiedot OTOsuite Vestibular -ikkunassa. Potilaat -ikkuna sisältää myös
potilastiedot Yhdistä-, Potilaan vienti- ja Potilaan tuonti -ikkunoissa.
•

Yhdistä -ikkunassa voit yhdistää potilastietoja. Katso sivua ► 28.

•

Potilaan vienti- ja Potilaan tuonti -ikkunoista voi viedä tietoja ja tuoda ne OTOsuite Vestibular -tietokantaan.

Potilaat-ikkuna sisältää ICS Chartr-ikkunan, kun ICS Chartr -tiedot ovat käytettävissä.

Luettelotoiminnot
Potilastiedot on eritelty sarakkeisiin tietojen tyypin kuten potilaan nimen ja tunnistenumeron mukaan. Sarakkeessa nimeltä
Viimeksi tutkittu näytetään, milloin uusimmat tutkimustiedot on kerätty. Sarakkeessa nimeltä Muokattu viimeksi
näytetään viimeisin päivämäärä, jolloin potilastiedoston tietoja on muutettu.
Joissakin näistä luetteloista sarakkeen valintamerkki osoittaa potilaasta kerätyn tiedon tyypin:

Liikehermo
Pään pulssi
Positionaalinen
Kalorinen
Videot (Video Frenzel)

Huomautus •

Yksilöllinen tunnistesymboli valintamerkin vieressä osoittaa, että käyttäjä on halunnut merkitä

yhden tai useamman tutkimuksen tai videon tiettyyn tarkoitukseen (se saattaa viitata esimerkiksi epänormaaleihin
tuloksiin, tutkimuksessa käytettäviin tuloksiin jne.).
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Tiettyjen potilaiden etsiminen

Joissakin sarakkeissa on mahdollista etsiä tiettyä potilasta
syöttämällä muutama merkki tunnistetiedoista. Napsauta näissä
sarakkeissa, joissa hakutoiminto on käytettävissä, sarakkeen otsikon
alapuolelta. Esille tulee pystysuora osoitin (A) ja painike haun
tyhjentämiseksi (B).

Etsi kirjoittamalla vähintään yksi kirjain tai numero. Voit tyhjentää
syötetyn tekstin napsauttamalla kohtaa

.

Hakutoiminto on käytettävissä kaikissa potilasluetteloissa näille
sarakkeille:

Usean potilaan valitseminen

•

Sukunimi

•

Etunimi

•

Potilastunnus

•

Sukupuoli

•

Syntymäaika

•

Lääkäri

Valitse kaikki potilaat: Napsauta kohtaa Valitse kaikki. Voit poistaa
kaikkien potilaiden valinnan napsauttamalla kohtaa Poista
kaikkien valinnat.
Valitse potilasryhmä: Napsauta ryhmän ensimmäistä nimeä, pidä
vaihtonäppäintä alhaalla ja napsauta ryhmän viimeistä nimeä.
Valitse yksittäisiä potilaita: Pidä Ctrl-näppäin painettuna, kun
napsautat potilaita.

Potilaiden lisääminen

Napsauta kohtaa Uusi. Katso ohjeet sivulta ► 25.

Potilaiden poistaminen

Poista potilaita napsauttamalla kohtaa Poista.

Huomautus • Sinua pyydetään vahvistamaan potilaiden
poistaminen. Jos valitset Kyllä, tiedot poistetaan pysyvästi.
Potilaita ei voi tämän jälkeen enää palauttaa.
Luetteloiden
uudelleenjärjestäminen

Sarakkeen leveyden vaihtaminen

Otometrics - ICS Impulse USB

Vaihda järjestystä napsauttamalla sarakkeen otsikkoa. Esimerkki:
•

Napsauttamalla kohtaa Potilaan nimi voit vaihtaa
järjestyksestä A - Z järjestykseen Z - A.

•

Napsauttamalla kohtaa Syntymäaika voit vaihtaa
järjestyksestä vanhimmasta nuorimpaan järjestykseen
nuorimmasta vanhimpaan.

Napsauta kahta vierekkäistä saraketta erottavaa viivaa sarakkeiden
otsikoiden kohdalla. Osoitin vaihtuu kaksipäiseksi nuoleksi. Muuta
sarakkeen leveyttä vetämällä osoitinta.
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14.1

ICS Chartr
Valitse ryhmästä Potilaat ICS Chartr -potilaat. Avautuvan ikkunan kautta pääsee vain ICS Chartr -tietokannan
potilasluetteloon. Chartr-tietokannan VNG/ENG- tai EP-versioissa kerättyjä tutkimustietoja ei voi näyttää
OTOsuite Vestibular -sovelluksessa.
Tietojen syötön nopeuttamiseksi ICS Chartr-tietokannan potilastiedot voidaan tuoda OTOsuite Vestibular-tietokantaan:
1. Valitse tuotavat potilaat.
2. Napsauta kohtaa Tuo.
3. Napsauta kohtaa OK.

Tuotu näytetään sarakkeessa Tila sen merkiksi, että prosessi on valmis. Tuodut potilastiedostot tyhjennetään, kun sovellus
suljetaan.

ICS Chartr-ohjelmiston pitää sijaita samalla tietokoneella kuin OTOsuite Vestibular-ohjelmisto, jotta tietokanta on
käytettävissä. Jos tietokanta on käytettävissä, ICS Chartr -potilaat-kohta näkyy Potilaat-ryhmän navigointipaneelissa.

14.2

Potilaan vienti
Valitse ryhmästä Potilaat Potilasluettelo. Napsauta kohtaa Vie. Esiin tulevan ikkunan kautta pääsee kaikkien
OTOsuite Vestibular -sovelluksen potilaiden tietoihin.
Yhden tai usean potilaan vieminen:
1. Valitse potilas (potilaat).
2. Valitse, miten tiedot viedään:
•

XML-tiedostot && ASCII-raakatiedot - Valitse sellaisten potilastietojen vienti, jotka jaetaan toisen ICS Impulsejärjestelmän kanssa tai joita käytetään sähköisissä terveystiedoissa. Jokaisen potilaan kohdalla vienti sisältää sekä
XML-tiedoston että ASCII .txt-tiedoston. *.txt-tiedoston raakatietoja tarvitaan potilastietojen toistamiseen
OTOsuite Vestibular -sovelluksessa.
–

XML-tiedostot sisältävät täydelliset potilastiedostot sellaisina kuin ne on tallennettu tietokantaan. Katso sivu
► 255.

–

ASCII-raakatietotiedostot. *.txt-tiedostoja voidaan tarkastella tutkimusta varten mm. Excel- tai MatLabohjelmassa. Kun tiedostoja käytetään OTOsuite Vestibular -sovelluksen ulkopuolella, katso sivulta ► 241
ohjeet tietojen muuntamiseen taulukkomuotoon ja kuvaus näin saatavista sarakkeista, jotka vaihtelevat
tutkimusryhmän mukaan.

•

PDF-raportit - Valitse kaikkien potilasraporttien vienti käytettäviksi sähköisissä terveystiedoissa.

•

ASCII-tutkimustulokset - Valitse tutkimustulosten vienti CSV (pilkuilla erotetut arvot) -tiedostona käytettäviksi
tutkimustarkoituksiin esimerkiksi Excel- tai MatLab-ohjelmalla.

•

Yhdistä silmä-/huonevideot - Valitse silmän videon ja huonevideon vienti yhtenä avi-tiedostona. Tiedoston koon
vuoksi voit valita vain yhden potilaan kerrallaan. OTOsuite Vestibular -ohjelman tukemissa käyttöjärjestelmissä
MJPEG-koodekki on asennettuna oletusarvoisesti. Jos haluat katsoa tätä tiedostoa toisella tietokoneella, sinulla
pitää olla Windows Media Player asennettuna sekä MJPEG-koodekki.
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Huomautus • On suositeltavaa poistaa kaikki videot, jotka eivät ole tärkeitä, potilastiedostosta ennen vientiä.
Tiedoston koon kasvu yhdistettäessä huonevideo silmän videoon selitetään kohdassa sivu ► 258.

•

Tee anonyymi potilas - Valitse tietojen vienti jaettavaksi pitäen henkilötiedot salattuina. Esimerkiksi kun valitaan
Tee anonyymi potilas, Sukunimi, Etunimi, Potilastunnus ja tiedostojen nimet korvataan sanoilla Ei mitään. Voit
valita vain yhden potilaan kerrallaan.

Huomautus • Sellaisten tiedostojen tuominen, joille on valittu Tee anonyymi potilas: Nämä tiedostot sisältävät
tietoja, jotka estävät järjestelmää kirjoittamasta olemassa olevien potilastietojen päälle. Vain alkuperäisen
viennin jälkeen lisätyt tiedot tuodaan. Jos olemassa olevia potilastietoja ei ole, ei mitään korvaa tiedot, joilla
potilas tunnistetaan.

•

aVOR - Valitse silmän ja pään asentotietojen vieminen aVOR -sovellukseen.

3. Napsauta kohtaa Vie tai Vie kohtaan
•

Vie lähettää tiedoston Järjestelmänvalvoja -ikkunassa määritettyyn sijaintiin. Voit katsoa sijainnin napsauttamalla
kohtaa Järjestelmän asetukset Järjestelmä -ryhmästä.

•

Vie kohtaan lähettää tiedoston selaustoiminnossa valitsemaasi sijaintiin.

Viety näytetään sarakkeessa Tila sen merkiksi, että prosessi on valmis. Vietyjen potilaiden tietue tyhjennetään, kun sovellus
suljetaan.

14.3

Potilaan tuonti
Tiedostoja voidaan tuoda OTOsuite Vestibular -sovelluksesta aiemmin arkistoiduista, tuoduista tai viedyistä tiedostoista.
1. Valitse ryhmästä Potilaat Potilasluettelo. Napsauta kohtaa Tuo.
2. Napsauta kohtaa Avaa kansio ja siirry tuotavien tiedostojen sijaintiin.

Huomautus • Jotta potilastiedostoja voidaan toistaa, pitää tuoda sekä *.xml- että *.txt-tiedostot. Ainoa poikkeus
ovat Pään impulssi -tiedot, jotka voidaan katsoa pelkän *.xml-tiedoston kanssa.

3. Napsauta kohtaa OK.
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4. Potilastiedostoissa annetaan potilaan nimi (suku- ja etunimi), tunnus, sukupuoli ja syntymäaika. Valitse tuotavat
tiedostot.
5. Napsauta kohtaa Tuo.

Tuotu näytetään sarakkeessa Tila sen merkiksi, että prosessi on valmis. Tuotujen tiedostojen tietue tyhjennetään, kun
sovellus suljetaan.
Napsauta kohtaa

päivittääksesi potilastiedostojen luettelon Tuo -kansiossa.

Huomautus • Sellaisten tiedostojen tuominen, joille on valittu Tee anonyymi potilas: Nämä tiedostot sisältävät
tietoja, jotka estävät järjestelmää kirjoittamasta olemassa olevien potilastietojen päälle. Vain alkuperäisen viennin
jälkeen lisätyt tiedot tuodaan. Jos olemassa olevia potilastietoja ei ole, ei mitään korvaa tiedot, joilla potilas
tunnistetaan.

Katso sivulta ► 223 tietoja ongelmista, jotka liittyvät tuontiin ja/tai tuotujen tiedostojen katseluun.
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15

Valinnat
Nämä asetukset ovat käytettävissä Valinnat -ryhmässä:

•

Yleistä (Katso sivu ► 180.)

•

Kaavion värit (Katso sivu ► 185.)

•

Liikehermo (Katso sivu ► 186.)

•

Pään pulssi (Katso sivu ► 188.)

•

Positionaalinen (Katso sivu ► 191.)

•

Kalorinen (Katso sivua ► 193.)

•

Klinikan tiedot (Katso sivu ► 197.)

•

Raportin valinnat (Katso sivu ► 198.)

Navigointipaneelissa Valinnat -valikossa on kaksi kohtaa: Tutkimusvalinnat ja Raportin valinnat.
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15.1

Yleistä
Napsauta Valinnat -valikossa kohtaa Tutkimusvalinnat.
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Kohde

Valinnat

Automaattinen protokolla

Valitse Päällä tai Pois päältä. (Oletusasetus on Pois päältä.)

Määrittely: Automaattinen protokolla
•

Valitse tutkimus napsauttamalla Saatavilla olevat tutkimukset -luettelosta
lisättäväksi Valitut tutkimukset -kohtaan ja napsauta kohtaa

. (Tai

vaihtoehtoisesti vedä valitut tutkimukset luetteloon.)
•

Valitse poistettava tutkimus Valitut tutkimukset -luettelosta ja napsauta
kohtaa

.

Usean tutkimuksen valitseminen
Voit valita kaikki tutkimusryhmän tutkimukset napsauttamalla ryhmän nimeä.
Voit valita ei-peräkkäisiä tutkimuksia pitämällä Ctrl-näppäintä alhaalla ja
napsauttamalla yksittäisiä tutkimuksia.

Tutkimusten järjestyksen muuttaminen
•

Valitse Valitut tutkimukset -luettelosta tutkimukset, joita haluat siirtää ylös tai
alas luettelossa. Napsauta toistuvasti

- tai

-näppäintä, kunnes

tutkimukset ovat haluamassasi paikassa. (Tai vaihtoehtoisesti vedä valitut
tutkimukset uuteen paikkaan.)

Käynnistysmoduuli

Valitse yksi vaihtoehdoista määrittääksesi, mikä tutkimustietojen keräysikkuna on
käytettävissä, kun sovellu avautuu.
•

Katse

•

VOR

•

Sivupoikkeama

•

Sakkadi

•

Pään pulssi

•

SHIMP

•

Dynaaminen

•

Uudelleensijoittaminen

•

Kalorinen

•

Videon tallennus/toisto
Huomautus • Jos Automaattinen protokolla -asetuksena on Päällä Yleistä tutkimusvalinnoissa, OTOsuite Vestibular -sovellus käynnistyy Automaattinen
protokolla -luettelon ensimmäisen tutkimuksen kanssa.
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Kohde

Valinnat

Silmän videon tallennusnopeus

Pään pulssi
Valitse yksi vaihtoehdoista määrittääksesi videotallennuksen nopeuden kuvattaessa
silmävideota pään impulssitutkimuksen aikana.
•

30 fps

•

60 fps

•

120 fps
Huomautus • Mitä suurempi kuvanopeus valitaan, sitä suurempi on tiedoston
koko.

Liikehermo, positionaalinen & kalorinen
Valitse yksi vaihtoehdoista määrittääksesi videotallennuksen nopeuden kuvattaessa
silmävideota tutkimuksen aikana. Asetusta käytetään sekä liikehermo-,
positionaalisiin että Kalorinen -tutkimuksiin.
•

30 fps

•

60 fps

•

Maks.
Huomautus • Maks. on keräämisen maksiminopeus, joka riippuu
käytettävästä tietokoneesta. Mitä suurempi kuvanopeus valitaan, sitä
suurempi on tiedoston koko.

Synkronoidun huonevideon
tallennus

Valitse yksi vaihtoehdoista asettaaksesi videotallennuksen nopeuden kerättäessä
huonevideota.
•

15 fps

•

30 fps
Huomautus • Mitä suurempi kuvanopeus valitaan, sitä suurempi on tiedoston
koko.

Valitse yksi vaihtoehdoista määrittääksesi huonevideon muodon.
•

Väri

•

Harmaasävy
Huomautus • Väritallennus tuottaa suuremman tiedoston.
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Kohde

Valinnat

Yhdistä uudelleen

Reconnect Goggles (yhdistä lasit uudelleen)
Yhdistä lasit uudelleen (ohjelmisto-laitteisto-liitäntä) tämän virheviestin ohjeiden
mukaan:

Yhdistä synkronoidun huoneen video uudelleen
Yhdistä huonevideokamera uudelleen (ohjelmisto-laitteisto-liitäntä) tämän
virheviestin ohjeiden mukaan:

Silmän videon pakkaus

Valitse Päällä tai Pois päältä. (Oletusasetus on Päällä.)

Huomautus • Katso sivulta ► 258, miten tiedostokokoa suurennetaan
kerättäessä Kiertävä -tietoja.
Autom. videoiden tallennus

Valitse Päällä tai Pois päältä. (Oletusasetus on Pois päältä.)

Huomautus • Näitä asetuksia ei sovelleta silloin, kun kerätään vain
videotietoja. Tiedot tallennetaan aina.

•

Pois päältä automaattisessa viestissä, joka näytetään aina, kun uusia videoita
luodaan.

•

Äänitallennus

Otometrics - ICS Impulse USB

Päällä - Kaikki videot tallennetaan automaattisesti.

Valitse Päällä tai Pois päältä. (Oletusasetus on Päällä.)
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Kohde

Valinnat

Äänipalaute

Äänimerkki annetaan, kun

Tuo/vie tutkimus- ja
raporttivalinnat
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•

keräyksen aikana tutkimuksen kestoa pidennetään (napsauttamalla kohtaa
Jatka tai painamalla pitkään esityskaukosäätimen vasenta hiiripainiketta)

•

Pään pulssi -toimenpide hylätään tai hyväksytään

•

SHIMP -toimenpide hylätään tai hyväksytään

•

Kalorinen -ajastin pysähtyy.

Napsauta kohtaa Tuo valitaksesi, mitkä tutkimus- ja raporttivalinnat tuodaan.
Napsauta kohtaa Vie viedäksesi valitut tutkimus- ja raporttivalinnat valitsemaasi
sijaintiin.
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15.2

Värit
1. Napsauta Valinnat -valikossa kohtaa Tutkimusvalinnat.
2. Napsauta Värit -välilehteä.

Kohde

Valinnat

Silmä

VOR - muuta silmän seurannan VOR-komponentin oletusväriä kohdissa Pään pulssi
ja SHIMP. Tätä väriä käytetään myös silmän seurannassa VOR-tutkimuksessa ( VVOR
ja VORS).
Sakkadi - muuta silmän seurannan sakkadikomponentin oletusväriä kohdassa 2Danalyysi.

Pään impulssin analyysi

Muuta pään seurantojen oletusväriä vastaavissa analyysi-ikkunoissa.

Hex Plot (heksametrinen kaavio)

Muuta keskivahvistuspalkkien oletusväriä. Kunkin palkin värin määrittävät
yksipuolisen katkaisun arvot sekä yläraja 1,25.

Pää

Muuta pään seurannan oletusväriä keräysikkunoissa: Tosiaikainen jälki (Pään
pulssi) ja Reaaliaikaiset jäljet (X-akseli sekunneissa) (VOR).

SPV

Muuta oletusväriä kohteessa Silmän sijainnin jäljitys.

Palauta oletukset

Napsauta kohtaa Palauta palauttaaksesi Otometricsin suosittelemat oletusvärit.
Nämä värit on optimoitu värisokeudesta kärsiville.
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15.3

Liikehermo
1. Napsauta Valinnat -valikossa kohtaa Tutkimusvalinnat.
2. Napsauta Liikehermo -välilehteä.

Kohde

Valinnat

SPV-pisteiden keskiarvo huipun
laskennassa

Valitse SPV-pisteiden määrä keskiarvon laskemiseen SPV-analyysin
nopeuslaskelmassa. Valitse vaihtoehtoluettelosta: 3 - 10 pistettä.

Sakkadinäyttö

Aseta näyttääksesi vain Raaka -tiedot, Keskimääräistetty -tiedot tai sekä Raakaettä Keskimääräistetty -tiedot.

Katsekaavio

Näytä katsekaavio tietojenkeräyksen jälkeen
Aseta arvoksi Pois päältä, jos haluat sen sijaan näyttää Analyysi -ikkunan.

Amplitudi (°)
Aseta arvot, jotka määrittävät, onko nuolen etupäässä 1, 2 vai 3 viivaa.

SPV x̄ (°/s)
Aseta arvot, jotka määrittävät, onko nuolen takapäässä 1, 2 vai 3 viivaa.
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Kohde

Valinnat

Tutkimusasetukset

Asiakkaan nimi
Vaihda tutkimuksen nimi oletusnimestä uudeksi nimeksi.

Näkö estetty
Valitse asettaaksesi valinnan Näkö estetty oletukseksi soveltuvalle tutkimukselle.

Kiertävä
Valitse asettaaksesi valinnan Kiertävä oletukseksi soveltuvalle tutkimukselle.

Maksimikesto (minuuteissa)
Valitse haluamasi minuutit pudotusvalikosta.

Näytä jälkien kerääminen
Valitse vaakasuorien oikeiden (HR), pystysuorien oikeiden (VR) tai kaikkien jälkien
näyttäminen.

Näytä jälkien analysointi
Valitse vaakasuorien oikeiden (HR), pystysuorien oikeiden (VR) tai kaikkien jälkien
näyttäminen.

Pään asennon palaute tai synkronoitu huonevideo
Pään asennon palaute - näyttää kuvan potilaan päästä ja tallentaa potilaan pään
asennon tilassa. Kuvaa voidaan toistaa tietojenkeräyksen ja silmän videon kanssa.

Huomautus • Pään asennon palaute EI ole käytössä VVOR- ja VORS tutkimuksissa silmän videon edellyttämän suuremman nopeuden vuoksi eikä
Sivupoikkeama -tutkimuksissa, koska pää on paikallaan tutkimuksen aikana.

Synkronoitu huonevideo - tallentaa huonevideon ja äänen. Kuvaa voidaan toistaa
tietojenkeräyksen ja silmän videon kanssa.

Ei mitään - mitään visuaalista kuvaa päästä tai huoneesta ei tallenneta.
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15.4

Pään impulssi
1. Napsauta Valinnat -valikossa kohtaa Tutkimusvalinnat.
2. Napsauta Pään pulssi -välilehteä.

Keräysasetukset
Kohde

Valinnat

Aloita kerääminen
automaattisesti

Oletuksena tämä vaihtoehto on valittu.
Kerääminen käynnistyy automaattisesti x sekuntia sen jälkeen, kun keräämisikkuna
on avautunut.
Aika asetetaan Aloitusviive (sekunteja) -kentässä.

Tarvittavat pään impulssit

Kerääminen päättyy automaattisesti niiden Tarvittavat pään impulssit -arvojen
mukaisesti, jotka on syötetty Vasen & oikea lateraalinen- ja LARP & RALP tutkimuksille.

Käyttäjän palaute

Pään ja silmän sijainnin palaute asettamisen aikana - ottaa käyttöön pään
asennon palautteen ja silmän asennon palautteen pään asennon seuraamiseksi
LARP/RALP -tutkimuksen asettamisen aikana.

Käyttäjän palaute keräämisen aikana - ottaa käyttöön käyttäjän palautteen
Tosiaikainen -jäljessä.
Synkronoitu huonevideo keräyksen aikana - ottaa käyttöön huoneen
videotallennuksen. Tallennus käynnistyy, kun tutkimus alkaa. Huonevideo
synkronoidaan silmän videon kanssa.

Silmän sijainnin palaute keräämisen aikana - ottaa käyttöön silmän asennon
palautteen silmän asennon ja pään asennon (epäsuorasti) seuraamisen LARP/RALP tietojen keräämisen aikana.
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Analyysikaaviot
Kohde

Valinnat

X-akselin näyttö - 2Danalyysikaaviot

Antaa käyttäjän valita, näytetäänkö 2D-kaavioiden x-akseli millisekunteina vai
näytteinä.

Kaavion paikka

Antaa käyttäjän muuttaa oikean ja vasemman kaavion paikkaa 2D- ja 3D-kaavioissa
siten, että vasemmanpuoleinen datakaavio on oikealla puolella.

Vahvistuskaaviot
Kohde

Valinnat

Lateraaliset leikkaukset

Katkaisulinjojen asetus

Yksipuolinen - normaalin ja yksipuolisen häviön välinen katkaisulinja
Kaksipuolinen - yksipuolisen ja molemminpuolisen häviön välinen katkaisulinja
LARP/RALP-leikkaukset

Katkaisulinjojen asetus

Yksipuolinen - normaalin ja yksipuolisen häviön välinen katkaisulinja
Kaksipuolinen - yksipuolisen ja molemminpuolisen häviön välinen katkaisulinja
Palauta oletusleikkaukset

Palauttaa normatiivisten tietojen leikkausarvot julkaistujen tietojen ja Otometricsin
suositusten mukaisiksi.(1)

Age Normative Data (iän

Päällä tai Pois päältä - Jos Päällä on valittuna, ikään liittyvät normatiiviset tiedot

normatiiviset tiedot)

näytetään vahvistuskaaviossa.(2)

Huomautus • Potilaan syntymäaika pitää syöttää potilastietoihin, jotta se
näkyy näytöllä. Ikänormit sisältävät tiedot 10 ikävuodesta lähtien.

Vahvistuspisteet

Muuta yksittäisten vahvistuspisteiden kokoa vahvistuskaavioissa. Suurenna
vahvistuspisteen kokoa, kun esität tietoja videoprojektorilla.

(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. Huomaa: Kaikki normatiiviset tiedot on kerätty

käden ollessa pään päällä ja ulos päin suuntautuvan pään impulssin kanssa.
(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. Huomaa: Kaikki normatiiviset tiedot on kerätty käden ollessa pään päällä ja ulos

päin suuntautuvan pään impulssin kanssa.
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Analyysin laskelmat
Kohde

Valinnat

Vahvistuksen epäsymmetria

Antaa käyttäjän valita

Suhteellinen (Newman-Toker/Mantokoudis) kaava

tai

Normalisoitu suhteellinen (Jongkees) kaava

Catch-up-sakkadien analyysi
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Kohde

Valinnat

Näytä vain yhteenveto

Näyttää vain analyysin yhteenvedon Catch-up-sakkadien analyysi -tiedoille Hex
Plot (heksametrinen kaavio) -järjestelmässä.
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15.5

Positionaalinen
1. Napsauta Valinnat -valikossa kohtaa Tutkimusvalinnat.
2. Napsauta Positionaalinen -välilehteä.
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Kohde

Valinnat

SPV-pisteiden keskiarvo huipun
laskennassa

Valitse SPV-pisteiden määrä keskiarvon laskemiseen SPV-analyysin
nopeuslaskelmassa. Valitse vaihtoehtoluettelosta: 3 - 10 pistettä.

Tutkimusasetukset

Asiakkaan nimi
Vaihda tutkimuksen nimi oletusnimestä uudeksi nimeksi.

Näkö estetty
Valitse asettaaksesi valinnan Näkö estetty oletukseksi soveltuvalle tutkimukselle.

Kiertävä
Valitse asettaaksesi valinnan Kiertävä oletukseksi soveltuvalle tutkimukselle.

Maksimikesto (minuuteissa)
Valitse haluamasi minuutit pudotusvalikosta.

Näytä jälkien kerääminen
Valitse vaakasuorien oikeiden (HR), pystysuorien oikeiden (VR) tai kaikkien jälkien
näyttäminen.

Näytä jälkien analysointi
Valitse vaakasuorien oikeiden (HR), pystysuorien oikeiden (VR) tai kaikkien jälkien
näyttäminen.

Pään asennon palaute tai synkronoitu huonevideo
Pään asennon palaute - näyttää kuvan potilaan päästä ja tallentaa potilaan pään
asennon tilassa. Kuvaa voidaan toistaa tietojenkeräyksen ja silmän videon kanssa.

Synkronoitu huonevideo - tallentaa huonevideon ja äänen. Kuvaa voidaan toistaa
tietojenkeräyksen ja silmän videon kanssa.

Ei mitään - mitään visuaalista kuvaa päästä tai huoneesta ei tallenneta.

192

Otometrics - ICS Impulse USB

15 Valinnat

15.6

Kalorinen
1. Napsauta Valinnat -valikossa kohtaa Tutkimusvalinnat.
2. Napsauta Kalorinen -välilehteä.

Otometrics - ICS Impulse USB

193

15 Valinnat

Kohde

Valinnat

SPV-pisteiden keskiarvo huipun
laskennassa

Valitse SPV-pisteiden määrä keskiarvon laskemiseen SPV-analyysin
nopeuslaskelmassa. Valitse vaihtoehtoluettelosta: 3 - 10 pistettä.

Kennot ja perhoskaavio

Näytä kennot ja perhoskaavio tietojenkeräyksen jälkeen
Valitse Kennot ja perhoskaavio-ikkunan näyttäminen keräyksen jälkeen
Perhoskaavio:
Valitse joko
•

Freyss SPV tai

•

Kokonaisamplitudi .

Katso sivulta ► 156 valintojen kuvaukset.

Kennot-näyttö:
Valitse haluamasi tulosnäyttö 4 Kalorinen -tutkimuksesta, missä R=oikea, L=vasen,
W= lämmin ja C= viileä:
•

Vasen ylilyö oikean vasteen (RC/LW:RW/LC)

•

Lämmin päällä, kylmä alla (RW/LW:RC/LC)

•

Oikea ylilyö vasemman vasteen (RW/LC:RC/LW)

Huomioi spontaani nystagmus kalorisissa tuloksissa
Valitse Spontaani nystagmus -tietojen vähentäminen kalorisista tuloksista. Jos
valittu, valitse joko:
•

Keskimääräinen SPV (spontaani tutkimus) tai

•

Ensimmäisten 5 sekunnin keskiarvo (kalorinen tutkimus)
Huomautus • Vaihtoehdon Keskimääräinen SPV (spontaani tutkimus)
valitseminen koskee vain tutkimustyyppien Spontaneous (spontaani) -Istuva
ja Spontaneous (spontaani) -Selällään tuloksia.

Näytä
Valitse näytön lisäasetuksia:

Oikea korva punaisella ,
Suunnan vallitsevuus tai
Homolateraalinen ja kontralateraalinen (kokonaisamplitudikaavio)
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Kohde

Valinnat

Kastelun asetukset

AirCal -näyttö
Aseta Todelliset arvot tai Aseta arvot näkymään Tutkimusluettelo -ikkunassa
kunkin kerätyn tutkimuksen yhteydessä. Nämä arvot voidaan myös sisällyttää
raporttiin.

Muut ärsykelaitteet (oletus)
Aseta Ilma tai Vesi tietojen keräyksen aikana useimmin käytetyn ärsykelaitteen
tyypin perusteella.

Lämmin
Kirjoita halutut asteet ärsykelaitteessa käytettävän lämpötilan nostamiseksi tai
laskemiseksi.(Tai napsauta ylä- tai alanuolta suurentaaksesi tai pienentääksesi arvoa.)

Viileä
Kirjoita halutut asteet ärsykelaitteessa käytettävän viileän lämpötilan nostamiselle
tai laskemiselle.(Tai napsauta ylä- tai alanuolta suurentaaksesi tai pienentääksesi
arvoa.)

Kesto
Kirjoita haluttu aika ärsytyksen maksimikeston lisäämiselle tai vähentämiselle.(Tai
napsauta ylä- tai alanuolta suurentaaksesi tai pienentääksesi arvoa.)

Virtausnopeus
Kirjoita haluttu arvo litroina minuutissa ärsytyksessä käytettävän virtausnopeuden
lisäämiselle tai vähentämiselle.(Tai napsauta ylä- tai alanuolta suurentaaksesi tai
pienentääksesi arvoa.)

Ajastin

Ajastin
Aseta Päällä

Aloitusvalinta
Aseta Tutkimuksen alku tai Tutkimuksen loppu

Automaattisen protokollan kanssa (minuuteissa)
Korvien välissä
Paina haluttua nuolta lisätäksesi tai vähentääksesi aikaa. Asetusväli on 3 - 10, ja
oletusasetus 3.

Lämpötilojen välissä
Paina haluttua nuolta lisätäksesi tai vähentääksesi aikaa. Asetusväli on 3 - 10 ja
oletusasetus 5.

Ilman automaattista protokollaa (minuuteissa)
Korvien ja lämpötilojen välissä
Paina haluttua nuolta lisätäksesi tai vähentääksesi aikaa. Asetusväli on 3 - 10 ja
oletusasetus 5.
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Kohde

Valinnat

Tutkimusasetukset

Asiakkaan nimi
Vaihda tutkimuksen nimi oletusnimestä uudeksi nimeksi.

Näkö estetty
Valitse asettaaksesi valinnan Näkö estetty oletukseksi soveltuvalle tutkimukselle.

Kiertävä
Valitse asettaaksesi valinnan Kiertävä oletukseksi soveltuvalle tutkimukselle.

Maksimikesto (minuuteissa)
Valitse haluamasi minuutit pudotusvalikosta.

Näytä jälkien kerääminen
Valitse vaakasuorien oikeiden (HR), pystysuorien oikeiden (VR) tai kaikkien jälkien
näyttäminen.

Näytä jälkien analysointi
Valitse vaakasuorien oikeiden (HR), pystysuorien oikeiden (VR) tai kaikkien jälkien
näyttäminen.

Pään asennon palaute tai synkronoitu huonevideo
Pään asennon palaute - näyttää kuvan potilaan päästä ja tallentaa potilaan pään
asennon tilassa. Kuvaa voidaan toistaa tietojenkeräyksen ja silmän videon kanssa.

Synkronoitu huonevideo - tallentaa huonevideon ja äänen. Kuvaa voidaan toistaa
tietojenkeräyksen ja silmän videon kanssa.

Ei mitään - mitään visuaalista kuvaa päästä tai huoneesta ei tallenneta.
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15.7

Klinikan tiedot
1. Napsauta Valinnat -valikossa kohtaa Tutkimusvalinnat.
2. Napsauta Klinikan tiedot -välilehteä.

Vain käyttäjät, jotka ovat valinneet profiilissaan kohdan Salli käyttäjän muuttaa järjestelmän asetuksia, voivat käyttää
tiettyjä kenttiä tässä ikkunassa.
Tässä syötettäviä tietoja käytetään Raporttiasetukset -ikkunassa määritetyissä raporteissa. (Katso sivu ► 198.)
Syötä tekstiä klinikan tietojen kenttiin ja lisää logo:

Huomautus • Suurin sallittu merkkimäärä on 32 kaikissa kentissä lukuun ottamatta klinikan nimeä ja verkkosivua,
jossa voi olla 45 merkkiä. Logojen koot muutetaan.

1. Napsauta kohtaa Selaa....
2. Navigoi logoa varten käytettävän tiedoston sijaintiin.
3. Valitse tiedosto ja napsauta kohtaa Avaa.
Voit poistaa logon napsauttamalla kohtaa Tyhjennä.
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15.8

Raportin valinnat
1. Napsauta Valinnat -valikossa kohtaa Tutkimusvalinnat.
2. Napsauta Raportin valinnat -välilehteä.

Vain käyttäjät, jotka ovat valinneet profiilissaan kohdan Salli käyttäjän muuttaa järjestelmän asetuksia, voivat käyttää
tiettyjä asetuksia tässä ikkunassa.
Oletusraporttiasetuksiin tehdyt muutokset vaikuttavat vain muutosten jälkeen tehtäviin raportteihin.

Huomautus • Muutosten tekeminen vain nykyiseen raporttiin, katso sivua ► 168.

Asetukset

Valinnat

Raportteihin tulostettavat potilastiedot

Valitse sisällytettävät tiedot.

Raportteihin tulostettavat käyttäjien
nimet

Valitse sisällytettäväksi joko

Edellisen kerran potilasraportin päivittänyt käyttäjä tai
molemmat.

Tulostettujen raporttien osoitemuoto

Valitse Tulosta postinumero ennen kaupunkia lisätäksesi
postinumeron postitoimipaikan nimen eteen.

Mustavalkotulostimen asetus

Valitse Yksilöllisen vahvistuskaavion symbolit muuttaaksesi
vasemmanpuoleisten vahvistusarvojen symbolia niin, että se
erottuu oikeanpuoleisten vahvistusarvojen symbolista käytettäessä
mustavalkoista tulostinta.

Raportteihin tulostettavat klinikan tiedot

Valitse sisällytettävät tiedot.

Huomautus • Katso ohjeita klinikan tietojen muuttamiseen
sivulta ► 197.
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Asetukset

Valinnat

Valitse raportin paperikoko

Valitse Letter tai A4.

Aseta raportin otsakkeet

Muuta pääraportin otsikon ja osien otsikoiden oletusnimet.
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16

Järjestelmän asetukset
Jotkin Järjestelmän asetukset -ikkunat ovat vain sellaisten käyttäjien käytettävissä, joiden käyttäjäprofiili sisältää yhden tai
molemmat näistä valinnoista valittuna: Lisää käyttäjä järjestelmänvalvojana tai Salli käyttäjän muuttaa järjestelmän
asetuksia. Katso sivu ► 201.

16.1

Järjestelmänvalvoja -ikkuna
Järjestelmänvalvoja
Vain käyttäjät, joiden profiilissa on valinta Lisää käyttäjä järjestelmänvalvojana, pääsevät tähän ikkunaan, jossa
käyttäjätietoja voidaan luoda, muokata ja poistaa.
Käyttäjätiedot erotellaan sarakkeisiin tietojen tyypin perusteella: Sukunimi, etunimi, käyttäjänimi jne.
Verkkosijainnit on asetettu jaetuille tiedostoille (videot, raportit (PDF), vienti ja tuonti). Lisätietoja on sivulla ► 218.
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Aseta uusi käyttäjä

Noudata varovaisuutta • Anna vähintään yhdelle käyttäjälle pääkäyttäjäoikeudet.

1. Napsauta kohtaa Uusi.
2. Syötä tiedot. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).

Huomautus • Salasanassa suurilla ja pienillä kirjaimilla on merkitystä.

3. Voit sallia käyttöoikeuden napsauttamalla kohtaa Lisää käyttäjä järjestelmänvalvojana (A) tai Salli käyttäjän
muuttaa järjestelmän asetuksia (B).
•

Lisää käyttäjä järjestelmänvalvojana - kaikki oikeudet

•

Salli käyttäjän muuttaa järjestelmän asetuksia - kaikki oikeudet paitsi
–

käyttäjien lisäys, muokkaus tai poisto.

–

Määrittele verkkosijainti jaetuille tiedostoille (video, raportit (PDF), tuonti, vienti) ja

–

Päivitä sovelluslisenssi ja laiteohjelmisto

4. Jätä muutokset tallentamatta napsauttamalla kohtaa Tallenna.
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Muokkaa käyttäjätietoja
1. Valitse käyttäjä käyttäjäluettelosta.
2. Napsauta kohtaa Muokkaa.
3. Muokkaa muutoksia varmistamalla, että kaikki pakolliset, tähdellä (*) merkityt kentät on täytetty.
4. Tallenna muutokset valitsemalla Tallenna. Jätä muutokset tallentamatta napsauttamalla kohtaa Peruuta.

Poista käyttäjä
1. Valitse käyttäjä käyttäjäluettelosta.
2. Napsauta kohtaa Poista.
3. Napsauta kohtaa OK.

16.2

Työaseman asetukset
Valitse ryhmästä Järjestelmä Järjestelmän asetukset. Vain käyttäjät, jotka ovat valinneet profiilissaan kohdan Salli
käyttäjän muuttaa järjestelmän asetuksia, voivat käyttää tiettyjä kenttiä tässä ikkunassa.
Täytä kentät järjestelmän pääkäyttäjän tarjoamilla tiedoilla.
Kohde

Asetukset

Työasematietokoneen nimi

Tämä vain luku -kenttä näyttää tietokoneen nimen, joka on
annettu Windowsin ohjauspaneelissa

Työaseman sijainti

Käyttäjän määrittämä kuvaileva nimi tämän tietokoneen
sijainnille

Asennusprofiili

Asennustyyppi, joka valittiin ohjelmiston asennuksen
yhteydessä - erillinen, palvelin, asiakas tai molemmat
(palvelin/asiakas)

Asiakkaan/palvelimen
tietokantaportti

Asiakas käyttää portin numeroa tietokannan käyttöön verkossa

Sähköpostin määritys

Sähköpostipalvelin - verkossa oleva tietokone, joka vastaa
sähköpostien vastaanottamisesta, reitityksestä ja
toimittamisesta

Lähettävä sähköposti - sähköpostiosoite, josta
sähköpostiviestit lähetetään

Vastaanottava sähköposti - oletussähköpostiosoite, johon
sähköpostiviestit lähetetään (käyttäjä voi vaihtaa osoitteen tai
lisätä uuden)
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SMTP-portti (oletus = 25)

Tämä määrittää yksinkertaisen sähköpostin siirtoprotokollan
portin (yleisimmin käytetty on 25)

Tämä palvelin edellyttää turvattua
yhteyttä (SSL)

Jos turvallisuusprotokolla SSL (Secure Sockets Layer) on
valittuna, sitä käytetään sähköpostin lähetyksessä.
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Kohde

Asetukset

Lähtevän sähköpostin tili

Käytä oletusverkkotunnuksia - käyttää
oletusverkkotunnuksia sähköpostipalvelimelle kirjautumiseen

Kirjaudu käyttäjänimellä ja salasanalla - käyttää käyttäjän
nimeä ja salasanaa, sellaisina kuin ne on määritetty tämän
valinnan alla oleviin kenttiin, sähköpostipalvelimelle
kirjautumiseen

Valitse ohjelman kieli

Otometrics - ICS Impulse USB

Napsauta ensisijaista kieltä. Korostettua kieltä käytetään
sovelluksen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
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16.3

OTOsuite Vestibular Tietokanta
Huomautus • Jos tietokanta sijaitsee palvelimella, kaikkien käyttäjien pitää kirjautua ulos asiakastyöasemista ennen
tietojen arkistoimista tai varmuuskopiointia. Tietokannan hallintaa ei voi suorittaa asiakastyöasemasta.

Valitse ryhmästä Järjestelmä Järjestelmän asetukset. Vain käyttäjät, jotka ovat valinneet kohdan Salli käyttäjän muuttaa
järjestelmän asetuksia profiilissaan, voivat käyttää tietokantatoimintoja.
Tässä ikkunassa sekä Arkisto (A)- että Varmuuskopiointi (B) -toiminnot ovat käytettävissä. Lisäksi tässä ikkunassa luetellaan
•

tietokannan versio sekä OTOsuite Vestibular -tietokannan tiedoston (C) koko ja sijainti,

•

tietoja raakatietotallennuksesta (tiedoston koko ja sijainti) (D)

Huomautus • Tietokannan todellinen koko voi olla tässä näytettyä pienempi.
Ilmoitettu Mt-määrä on yhteenlaskettu
1) potilastietojen vaatima tila ja
2) tila, joka vapautuu joka kerta, kun potilastietoja arkistoidaan.
Tämä luku ei ehkä muutu, ennen kuin kaikki arkistoinnin vapauttama tila on käytetty.
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Potilastietojen arkistoiminen
Kun potilastietojen ei enää tarvitse olla saatavilla OTOsuite Vestibular -tietokannassa, ne voidaan arkistoida. Suorituskyvyn
optimoimiseksi suosittelemme enintään 500 potilaan tietojen pitämistä tietokannassa. Mikä tahansa arkistoitu
potilastiedosto voidaan tarvittaessa tuoda takaisin päätietokantaan.

Noudata varovaisuutta • Arkistointi poistaa potilaan tiedot, tutkimustiedot, videoihin liittyvät tiedot ja AVIvideoleikkeet OTOsuite Vestibular -tietokannasta.

Valitse

arkistoidaksesi

Kaikki potilaat

kaikki tietokannan potilaat

Potilaat, joiden viimeisin
tutkimuspäivä on välillä

vain potilaat, joiden viimeisin tutkimuspäivä on valitulla päivämäärävälillä

Kohdan Arkistoi nyt napsauttaminen
•

luo varmuuskopion koko tietokannasta ja sitten

•

vie valitut tiedostot arkistohakemistoon (c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives) ja lopuksi

•

poistaa tietokannasta kaikki arkistoidut tiedostot.

Voit peruuttaa arkistoinnin napsauttamalla kohtaa Peruuta.

Huomautus • Arkistoitu potilastiedosto voidaan tuoda takaisin tuontitoiminnolla. Katso sivu ► 177.
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Automaattinen varmuuskopiointi
Automaattinen varmuuskopiointi tehdään asetetun aikavälin mukaan vain, kun Ota käyttöön automaattinen
varmuuskopiointi on valittu. (Oletuksena koko tietokannan automaattinen varmuuskopiointi tehdään seitsemän päivän
välein.)
Varmuuskopiot tallennetaan kansioon
C:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backup.

Huomautus • Jos haluat tehdä potilastiedoista kopion, joka sisältää AVI-videoleikkeet, vie potilastiedostot erilliseen
sijaintiin. Katso sivu ► 176.

Suosittelemme, että automaattinen varmuuskopiointi tehdään vähintään kerran seitsemässä päivässä. Haluttaessa voidaan
varmuuskopiointien välistä aikaa muuttaa syöttämällä päivien määrä kohtaan Automaattinen varmuuskopiointi kerran __
päivässä. (Varmista, että Ota käyttöön automaattinen varmuuskopiointi on valittu.)
Varmuuskopiointi käynnistyy, kun sovellus suljetaan. Näytölle tulee tämä viesti:

Edellinen varmuuskopio nimetään uudelleen ja tallennetaan yhdessä uuden varmuuskopion kanssa:
•

Edellisen varmuuskopion nimeksi tulee old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak

•

Uusi varmuuskopio nimeltä AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak luodaan

Huomautus • Kun varmuuskopiointi on tehty, potilaan tiedot, tutkimustiedot ja videoihin liittyvät tiedot jäävät
OTOsuite Vestibular -tietokantaan. Suosittelemme arkistointia tietokannan koon pienentämiseksi ja potilastietojen
varmistamiseksi päätietokannan ulkopuolella. Katso sivu ► 205.

Tietojen menetyksen estäminen (erilliset asennukset)
Kopioi erillisistä asennuksista viimeisin varmuuskopio ja vie kaikki potilastiedot vähintään kerran kuukaudessa erilliseen
sijaintiin päätietokannan ulkopuolelle.
1. Avaa OTOsuite Vestibular.
2. Tee varmuuskopio. Katso sivu ► 206.
3. Vie kaikki potilastiedostot. Katso sivu ► 176.
4. Kaksoisnapsauta työpöydän pikakuvaketta OTOsuiteV -tiedostot.
5. Navigoi Varmuuskopiot -kansioon ja kopioi viimeisin varmuuskopio erilliseen sijaintiin.
6. Navigoi Viennit -kansioon ja kopioi kaikki tiedostot erilliseen sijaintiin.
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16.4

GDT-liittymä
Valitse ryhmästä Järjestelmä Järjestelmän asetukset. Vain käyttäjät, jotka ovat valinneet profiilissaan kohdan Salli
käyttäjän muuttaa järjestelmän asetuksia, voivat käyttää kenttiä tässä ikkunassa.
GDT interface perustuu dokumentoituun GDT-standardiin, joka on käytössä vain Saksassa. Käytössä liittymä mahdollistaa
tiedostojen siirrot saksalaisen klinikanhallintajärjestelmän (PMS) ja OTOsuite Vestibular -järjestelmän välillä. Ulkoista PMSjärjestelmää voidaan käyttää OTOsuite Vestibular -järjestelmän käynnistämiseen ja tietyn potilaan avaamiseen (tai
luomiseen). Kun tutkimus on valmis, raportti palautetaan PMS-järjestelmään.
Ota käyttöön GDT Interface -liittymä klinikanhallintajärjestelmään valitsemalla valintaruutu Ota käyttöön GDT Interface
hallintajärjestelmän harjoittelemista varten.

Kohde

Asetukset

OTOsuite Vestibular
Järjestelmän nimi

Käyttäjän määrittämä nimi. Enintään 4 merkkiä. Käytetään
osana tiedostonimeä OTOsuite Vestibular -järjestelmän
tunnistuksen apuna.

PMS-järjestelmän nimi

Käyttäjän määrittämä nimi. Enintään 4 merkkiä. Käytetään
osana tiedostonimeä PMS-järjestelmän tunnistuksen apuna.

Tutkimustyyppi

GDT-määritetty koodi, jota käytetään tiedostojen siirtoon PMSjärjestelmään. Enintään 6 merkkiä.

Tiedoston siirron
aikakatkaisu (sek.)

Sekuntirajoitus, jonka aikana OTOsuite Vestibular yrittää hakea
PMS-järjestelmän kirjoittaman tiedoston.

Merkkijoukko

ASCII - vakiomerkkijoukko
ANSI - merkkijoukko sisältää aksenttimerkillä varustettuja ja
muita englannin kieleen kuulumattomia merkkejä

GDTpaikallistiedostosiirron
hakemistot

Saapuvat viestit - määrittää kansion sijainnin tuleville GDTviesteille. OTOsuite Vestibular -järjestelmä hakee viestit tästä
kansiosta. Määritetyn kansion pitää olla olemassa. Napsauta
kohtaa Selaa... valitaksesi kansion.

Lähtevät viestit - määrittää kansion sijainnin lähteville GDTviesteille. OTOsuite Vestibular -järjestelmä sijoittaa viestin
tähän PMS-järjestelmän haettavaksi.
Määritetyn kansion pitää olla olemassa. Napsauta kohtaa
Selaa... valitaksesi kansion.
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16.5

Tietoja
Valitse ryhmästä Järjestelmä Järjestelmän asetukset. Katso tästä ikkunasta teknisiä tietoja kohteesta OTOsuite Vestibular
ja osaohjelmista.

Ohjelmistolisenssi
Tällä toimenpiteellä päivitetään ohjelmistolisenssi.
1. Valitse ryhmästä Järjestelmä Järjestelmän asetukset.
2. Napsauta kohtaa Tietoja.

Huomautus • Päivitä lisenssi on poissa käytöstä kaikilta käyttäjiltä lukuun ottamatta pääkäyttäjäoikeudet saaneita
käyttäjiä.

3. Napsauta kohtaa Päivitä lisenssi.
4. Etsi uusi lisenssitiedosto ja napsauta kohtaa Avaa.

Lasien laiteohjelmisto
Kun lasit on kytketty tietokoneeseen, Laiteohjelmiston versio näyttää laiteohjelmiston version.
Tämä prosessi päivittää lasien laiteohjelmiston käyttämällä *.otofw-tiedostoa.

Huomautus • Ennen toimenpiteen käynnistämistä on varmistettava, että tiedät, missä laiteohjelmiston tiedosto
sijaitsee. Tämä toimenpide edellyttää pääkäyttäjäoikeuksia.

1. Valitse Järjestelmä -ryhmästä napsauttamalla Järjestelmän asetukset..
2. Napsauta kohtaa Tietoja.
3. Napsauta kohtaa Päivitä laiteohjelmisto.
4. Selaa laiteohjelmiston tiedoston sijaintiin, valitse tiedosto ja napsauta kohtaa Avaa.
5. Useat viestit kertovat päivityksen edistymisestä. Napsauta kohtaa OK, kun esiin tulee seuraava järjestelmäviesti:

6. Kytke Goggles pois päältä ja takaisin päälle ohjeiden mukaan ja käynnistä sovellus uudelleen.
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16.6

Virhelokit
Valitse ryhmästä Järjestelmä Järjestelmän asetukset.

Kohde

Järjestelmään kirjautuminen

Vianetsintä

Työasematietokoneen nimi

Tämä vain luku -kenttä näyttää tietokoneen nimen,
joka on annettu Windowsin ohjauspaneelissa

Työaseman sijainti

Käyttäjän määrittämä kuvaileva nimi tämän
tietokoneen sijainnille

Sijainti, johon järjestelmän virhelokitiedostot tallennetaan.
Salli anonyymit käyttötilastot

Ota käyttöön tai poista käytöstä Eqatec
napsauttamalla. Eqatec kerää tietokonetietoja ja
käsittelemättömiä poikkeuksia. Nämä tiedot auttavat
meitä ymmärtämään ongelmia ja ratkaisemaan ne
tulevissa versioissa. Lue sivulta ► 211 lisätietoa.

Kopioi lokit

Napsauta tehdäksesi kopion kaikista lokitiedostoista ja
sijoittaaksesi ne ilmoitettuun sijaintiin.

Ota käyttöön vianetsintä

Tämän valinta ottaa käyttöön vianetsinnän

Kirjoita vianetsintätiedostojen
päälle

Valitse, jos haluat, että jälkitiedosto korvataan joka
kerta, kun sovellus käynnistetään. Jos tätä ei valita,
jälkitiedot lisätään nykyisen tiedoston loppuun.

Jälkiluokitukset (erotettu
pilkulla):

Kentät, jotka on täytetty Otometrics-tuen tarjoamilla
tiedoilla.

Muut valinnat:

Varattu Otometricsin käyttöön

Sijainti, johon vianetsintätiedostot tallennetaan.

Tärkeää • Vianetsintää ja virheiden jäljitystä ei pidä käyttää, elleivät Otometricsin edustajat tai tukihenkilöstö neuvo
niin tekemään.
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17

Asennus ja asetukset
Noudata varovaisuutta • Aiemmat versiot laseista (joissa on Firewire- ja USB-liitännät) eivät ole yhteensopivia
OTOsuite Vestibular -version 2.0 tai uudempien kanssa.

Tässä osassa kuvataan kaikki vaiheet, joita ICS Impulse-järjestelmän asetus edellyttää:

17.1

•

OTOsuite Vestibular-ohjelmiston asennus

•

Lasien kytkeminen

•

Synkronoidun huonevideon asennus

•

Näyteraporttiluetteloiden tuonti (ei tarvita vain palvelin -asennuksissa)

•

Demotietojen tuonti

•

Klinikan mukautus

•

Adobe Readerin asennus

•

Uuden verkkotietokannan ja työaseman asetukset (ei tarvita erillisasennuksissa)

Tietokonetta koskevat vähimmäisvaatimukset
Tietokonevaatimukset
Käyttöjärjestelmä

64-bittinen Windows 10 Pro, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional &
Enterprise

CPU

Intel i5 -prosessori

Muisti

64-bittinen (Windows 10, 8 tai 7): 8 Gt

Levytila

300 Gt

Liittimet

Enintään neljä USB 2.0- tai USB 3.0 -liitintä (lasit, synkronoitu huonevideo,
esityskaukosäätimet, ulkoinen monitori)
Lisä-VGA-portti ulkoista näyttöä varten

17.2

DVD-asema

DVD R/W

Monitor (Monitori)

1600 x 900 näyttöresoluutio

Tarvikkeet

Hiiri, näppäimistö

Esityskaukosäädin - yhteensopivat mallit
Erikseen hankittavaa esityskaukosäädintä voidaan käyttää OTOsuite Vestibular-sovelluksen kanssa eri toiminnoissa. Katso
sivu ► 16.
Esityskaukosäätimet on testattu ja ne ovat yhteensopivia sovelluksen kanssa:
•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote

Seuraavia esityskaukosäätimiä EI suositella: Gyration Air Mouse ja Remote Point.
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Vain yleisimmät esityskaukosäätimet on testattu. Myös muut esityskaukosäätimet voivat olla yhteensopivia
OTOsuite Vestibular-sovelluksen kanssa.

17.3

Ohjelmiston asennus

17.3.1

Aloita asennus
Huomautus • Mahdolliset virheviestit ja mitä silloin pitää tehdä:
- Palomuurin viestit: Salli pääsy.
- Käyttäjätilin valvonnan asetukset (UAC) -viesti: Windows 7 ja Windows 8 -käyttöjärjestelmissä saattaa esiin tulla
User Account Control (UAC) -viesti. Hyväksy tämä viesti, sillä se ei aiheuta ongelmia.
- Microsoft Webcam- tai SQL Server -virheviestit: Jos Microsoft on asentanut uusia Windows-päivityksiä eikä
tietokonetta ole käynnistetty uudelleen, esiin saattaa tulla virheviesti. Käynnistä tietokone uudelleen ja käynnistä
ohjelmiston asennus.

1. Tallenna kaikki avoinna olevat tiedostot ja poistu kaikista ohjelmista.
2. Työnnä OTOsuite Vestibular-DVD-levy asemaan.

Huomautus • Jos tietokoneen asetuksena on automaattinen suoritus, asennus alkaa. Jos automaattinen suoritus ei
ala, selaa DVD-levyltä kuvake

.

3. Napsauta kohtaa asetukset. (DVD-hakemiston saattaa joutua sulkemaan).
4. Jos käyttöjärjestelmäsi on Windows 7 tai Windows 8, esiin tulee tietoturvahuomautus. Napsauta kohtaa Kyllä.
5. OTOsuite Vestibular-asennus vaatii tietyn sovelluksen (kuten Windows Installer), joka asennetaan tietokoneelle. Jos
sovellusta ei ole, puuttuva sovellus näkyy valintaikkunan luettelossa.
- Napsauta kohtaa Asenna. Kun sovellukset on asennettu, tietokone käynnistyy uudelleen.
- Kirjaudu tietokoneelle. Asennus jatkuu automaattisesti.
6. Esiin tulee Tervetuloa-näyttö. Napsauta kohtaa Seuraava.
7. Valitse Hyväksyn lisenssin ehdot ja napsauta kohtaa Seuraava.
8. Anonyymit käyttötilastot -näyttö tulee esiin. Napsauta kohtaa Seuraava.

Huomautus • Eqatec-sovellus asetetaan oletuksena. Sen voi ottaa pois päältä Virhelokit -ikkunassa kohdassa System
Settings (järjestelmän asetukset). Kun olet yhteydessä Internetiin, Eqatec kerää tietokonetietoja ja käsittelemättömiä
poikkeuksia. Nämä tiedot auttavat meitä ymmärtämään ongelmia ja ratkaisemaan ne tulevissa versioissa. mitään
potilastietoja tai muita tietoja, joiden perusteella klinikan tai tietyn tietokoneen voisi tunnistaa, ei kerätä. Näitä
tietoja kerätään vain, jos tietokone on kytkettynä Internetiin.
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Huomautus • OTOsuite Vestibular-asennuksen aikana näet viitteitä useisiin muihin asennettaviin liitännäisohjelmiin.
Näitä muita ohjelmia ovat: SQL Server (OTOsuite Vestibular-tietokanta), Access Database Engine (tukee Chartrtietokantaa) ja Infragistics (raportointi).

17.3.2

Valitse asennustyyppi
OTOsuite Vestibular voidaan asentaa asiakas/palvelin- tai erilliskonfiguraationa. Asiakas/palvelin-konfiguraatiossa yksi
palvelin isännöi tietokantaa yhdelle tai useammalle asiakastyöasemalle, jolle OTOsuite Vestibular on asennettu.
Suosittelemme asiakas/palvelin -asennuksien asetusta käyttämällä verkkodomaineja. Emme suosittele työryhmien käyttöä,
koska se edellyttää samaa käyttäjänimeä ja salasanaa jokaisella tietokoneella. Erillisasennuksessa yksi tietokone isännöi sekä
tietokantaa että OTOsuite Vestibular-sovelluksia.
Valitse, kuinka OTOsuite Vestibular asennetaan:
•

Erillisasennus
Isännöi SQL-tietokantaa ja OTOsuite Vestibular-sovellusta (ei lisäasiakkaita)
Valitse Erillinen, napsauta kohtaa Seuraava ja jatka asennuksen päättämisohjeista sivulla ► 213.

•

Verkkoasennus - Palvelin
Isännöi SQL-tietokantaa ja rajoitettua versiota OTOsuite Vestibular-sovelluksesta (rajoitettu versio tukee
potilashallintaa kuten potilaiden luontia, tuontia ja vientiä, järjestelmän asetusten muuttamista ja tietokannan
hallintaa. Se ei mahdollista tutkimusten tarkastelua tai tutkimustulosten keräämistä). Jatka palvelimen asennusohjeiden
mukaisesti.

•

Verkkoasennus - Asiakas Isännöi OTOsuite Vestibular -sovellusta.
1. Valitse Asiakas ja napsauta kohtaa Seuraava.
2. Syötä portin numero ja palvelintietokoneen nimi, jonka olet saanut palvelimen asennuksen yhteydessä.
3. Jatka asennuksen päättämisohjeista sivulla ► 213.

•

Verkkoasennus - molemmat (asiakas/palvelin)
Isännöi SQL-tietokantaa ja OTOsuite Vestibular-sovellusta. Voi tukea lisäasiakkaita. Jatka sekä asiakkaan että palvelimen
asennusohjeiden mukaisesti.

17.3.3

Palvelin/molemmat
Ennen asennuksen aloittamista on määriteltävä tarvittava asennustyyppi:
•

Vain palvelin - OTOsuite Vestibular-tietokanta ja rajoitettu versio OTOsuite Vestibular-ohjelmistosta tietojen
arkistointia/varmuuskopiointia varten.

Noudata varovaisuutta • Asennettaessa palvelin-/asiakasasennusta palvelin on asennettava ensin.

1. Valitse Palvelin- tai Molemmat ja napsauta kohtaa Seuraava.

Huomautus • Vaikka SQL-palvelimen käyttämän portin numeron voi vaihtaa, suosittelemme käyttämään sitä, joka
näkyy näytöllä.
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2. Merkitse muistiin syötteet kohtiin Portin numero ja Palvelintietokoneen nimi, sillä näitä tietoja tarvitaan kaikissa
asiakastietokoneissa. (Tulostimeen liitettyjen tietokoneiden kohdalla voit tulostaa tiedot napsauttamalla.)
3. Jos valittuna on Molemmat, napsauta kohtaa Seuraava ja jatka asennuksen päättämisohjeista.
4. Jos valittuna on Palvelin-, napsauta kohtaa Seuraava ja jatka asennuksen päättämisohjeista.

17.3.4

Lopeta asennus
1. Napsauta kohtaa Asenna. Esiin tulee tilaikkuna, joka näyttää asennuksen etenemisen.
2. Napsauta kohtaa Lopeta.
3. Avaa Ohjauspaneeli.

Windows 7

Windows 8

A. Paina Windows key-painiketta.

A. Paina Windows key + X-painiketta.

B. Ala kirjoittaa sanaa ohjauspaneeli, kunnes vaihtoehto
Control Panel tulee esiin.

B. Valitse Control Panel valintaluettelosta ja paina Enterpainiketta.

C. Kun Control Panel on valittuna, paina Enterpainiketta.

Huomautus • Windows key sijaitsee Alt key:n vieressä. Tunnistat sen näppäimen Windows-logosta. Jos
näppäimistöllä ei ole tätä näppäintä, voit käyttää myös näppäinyhdistelmää Ctrl+Esc.

4. Aseta DPI-arvoksi 100 %.

Windows 7
A. Napsauta kohtaa Display.

B. Valitse 100 %.
C. Napsauta kohtaa Apply.

Windows 8
Napsauta kohtaa Display.

D. Valitse 100 %.
E. Napsauta kohtaa Apply.

5. vain palvelin -asennusten osalta jatka demotietojen tuonnin ohjeista sivulla ► 216.
6. Muiden asennusten osalta jatka ohjeista, joissa neuvotaan lasien kytkeminen.

17.4

Lasien kytkeminen
Huomautus • Nykyinen ohjelmistoversio ei tule aiempaa lasien versiota, jossa yhteys tietokoneelle tapahtui
liittämisrasian kautta. Nykyinen versio laseista sisältää yhden USB-kaapelin, joka liitetään suoraan tietokoneeseen.

1. Irrota lasien linssisuojus.
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Huomautus • Säilytä suojus. Kun laseja ei käytetä, aseta suojus takaisin estääksesi pölyn kertymisen linssiin.

2. Kytke USB-kaapeli tietokoneen 2.0 USB -liittimeen.

Huomautus • Lasien ajurin asentaminen vie muutaman minuutin. Viesti Laitteistoa ei löydy näkyy tilapalkissa,
kunnes ajuri on kokonaan asennettu. Uusi ajuri asennetaan aina, kun uudet lasit kytketään USB-porttiin tai jos lasit
siirretään toiseen USB-porttiin.

3. Jatka synkronoidun huonevideon asennusohjeiden mukaisesti.

17.5

Synkronoidun huonevideon asennus
Synkronoitu huonevideo tallentaa videon ja äänen.
1. Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-liittimeen.

Huomautus • Asennus käynnistyy automaattisesti. Jos esille tulee ohjainta koskeva viesti, seuraa ohjeita.

2. Kun synkronoidun huonevideon asennus on valmis, jatka ulkoisen monitorin asennusohjeiden mukaisesti. Jos ulkoista
monitoria ei aseteta, napsauta kohtaa

(OTOsuiteV-kuvaketta työpöydällä) avataksesi sovelluksen ja jatka

näyteraporttiluettelon tuontiohjeiden mukaisesti sivulta ► 215.

17.6

Ulkoisen monitorin asettaminen
1. Kun tietokoneeseen on kytketty ulkoinen monitori, avaa Ohjauspaneeli.

Windows 7

Windows 8

A. Paina Windows key-painiketta.

A. Paina Windows key + X-painiketta.

B. Ala kirjoittaa sanaa ohjauspaneeli, kunnes vaihtoehto
Control Panel tulee esiin.

B. Valitse Control Panel valintaluettelosta ja paina Enterpainiketta.

C. Kun Control Panel on valittuna, paina Enterpainiketta.

Huomautus • Windows key sijaitsee Alt key:n vieressä. Tunnistat sen näppäimen Windows-logosta. Jos
näppäimistöllä ei ole tätä näppäintä, voit käyttää myös näppäinyhdistelmää Ctrl+Esc.

2. Valitse Näyttö ja napsauta kohtaa Säädä tarkkuutta. Varmista, että tietokoneen näyttö tunnistetaan päänäyttönä (1),
ja valitse Laajenna nämä näytöt.
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Windows 7 ja Windows 8
A. Napsauta kohtaa Display.

B. Napsauta Adjust Resolution.
C. Varmista, että monitorit 1 ja 2 on tunnistettu tässä näkyvällä tavalla. Jos ei, napsauta kohtaa Detect.

D. Valitse Extend these displays.

E. Napsauta kohtaa OK.

3. Avaa sovellus napsauttamalla

(OTOsuiteV-kuvaketta työpöydällä).

4. Napsauta kohtaa

.

5. Napsauta uuden ikkunan otsikkoriviä ja vedä ikkuna ulkoiselle näytölle.
6. Voit näyttää ikkunan mahdollisimman suurena napsauttamalla pientä ruutua ikkunan oikeassa yläkulmassa.
7. Asetukset säilyvät, kun sovellus suljetaan OTOsuite Vestibular ja käynnistetään uudelleen.
8. Jatka näyteraporttiluetteloiden tuonnin ohjeiden mukaisesti.

17.7

Näyteraporttiluetteloiden tuonti
Voit tuoda nämä näyteraporttiluettelot:
Oireet, Vaikutelmat ja Makrot.
1. Valitse navigointipaneelin Raportit-valikosta Raportit.
2. Jos Edit Report (muokkaa raporttia) -ikkuna ei ole auki, napsauta kohtaa Edit Report (muokkaa raporttia) .
3. Napsauta kohtaa Oireet..., Vaikutelmat... tai Makrot...
4. Napsauta kohtaa Tuo.
5. Napsauta asianomaista tiedostoa oikealla kielellä ja tuo: Oireet, Vaikutelmat tai Makrot.
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6. Napsauta kohtaa Avaa.
7. Napsauta kohtaa Tallenna.

Huomautus • Jos päivität ja lisäät moduulin (esim. LARP), suosittelemme, että tuot vaikutukset ja makrot uudelleen.
Kaikki muokkaukset aiemmin tuotuihin vaikutuksiin ja makroihin säilytetään.

17.8

Demotietojen tuonti
Huomautus • Demotietojen tuominen on mahdollista. Niistä voit tarkastella potilastietoja ja eri diagnoosien
analyysejä.

1. Jos Potilaat -ikkuna ei ole auki, napsauta kohtaa Potilasluettelo.
2. Napsauta kohtaa Tuo.
3. Napsauta kohtaa Avaa kansio. Tuo -kansio näkyy korostettuna.
4. Napsauta Tuo -kansion alla Demotiedot -kansiota ja valitse OK.
5. Valitse kaikki potilastiedostot, jotka näkyvät Potilaan tuonti -ikkunassa.
6. Napsauta kohtaa Tuo.
7. Napsauta kohtaa OK.

Huomautus • Jos olet päivittämässä versiota ja lisäämässä moduulia (esimerkiksi LARP ), suosittelemme kaikkien
uusien demodatatiedostojen tuomista. Se auttaa uuden moduulin oppimisessa.

17.9

Klinikan mukautus
Erillisasennuksissa syötetään klinikkakohtaiset tiedot jokaiselle työasemalle, johon ohjelmisto asennetaan.
Verkkoasennuksissa klinikkakohtaiset tiedot syötetään yhteen asiakasasemaan, jolloin ne päivittyvät kaikkiin asiakasasemiin.

Huomautus • Ensimmäisen sisäänkirjautumisen yhteydessä OTOsuite Vestibular antaa oletuskäyttäjänimen ja salasanan. Kun on lisätty yksi käyttäjä, jolla on pääkäyttäjän oikeudet, tämä oletuskäyttäjänimi ja -salasana eivät
ole enää voimassa (kentät ovat tyhjiä). Käytä uutta käyttäjänimeä ja salasanaa seuraavissa kirjautumisissa.

1. Napsauta Järjestelmä -valikossa kohtaa Järjestelmän asetukset.
2. Aseta käyttäjä napsauttamalla Järjestelmänvalvoja -välilehteä, ja anna tälle käyttäjälle pääkäyttäjän oikeudet.
Katso sivu ► 200.
3. Napsauta Työaseman asetukset -välilehteä ja valitse luettelosta haluttu ohjelman kieli.
4. Valitse Kyllä käynnistääksesi sovelluksen uudelleen tällä kielivalinnalla.
5. Napsauta Valinnat -valikossa kohtaa Tutkimusvalinnat.
6. Napsauta Klinikan tiedot -välilehteä ja lisää klinikan tiedot. Katso sivu ► 197.
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7. Napsauta Raportin valinnat -välilehteä asetusten muokkaamiseksi (esim. postinumeron paikka tai paperin koko). Katso
sivu ► 198.

17.10

Adobe Readerin asennus
Jotta Käyttöopas:n digitaalista versiota voi lukea, on tietokoneella oltava Adobe Reader. Asenna ohjelma tarvittaessa
OTOsuite Vestibular DVD-levyltä.
1. Hae Adobe Reader -tiedosto DVD-levyltä.
2. Kaksoisnapsauta Adobe Reader -ohjelmaa käynnistääksesi asennuksen. Noudata näytölle tulevia ohjeita.
3. Asennus on valmis erillisasennuksille.
Muiden asennusten osalta jatka ohjeista, joissa neuvotaan erityisten tiedostotyyppien oletustallennussijaintien
muuttaminen.
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17.11

Tallennuspaikan muuttaminen videoille, vienti, tuonti, PDF-raportointi
Huomautus • Tämä toimenpide on asiakas- tai molempia (asiakas-/palvelin-) asennustyyppejä varten. Ennen kuin
jatkat, varmista, että kansion lupatasoksi on asetettu jakaminen. (Katso kohdasta ► 219 lupatason asettaminen.)

Käyttäjät, joiden profiilissa on valittuna Lisää käyttäjä järjestelmänvalvojana, voivat käyttää tätä toimenpidettä
tiedostojen tallennussijainnin muuttamiseen.

Huomautus • Kun OTOsuite Vestibular on asennettu verkkoasennuksena, oletustallennussijainti video- ja
raporttitiedostoille on asetettu palvelintietokoneelle kaikkien asiakasasemien jaettavaksi. Oletussijainnit vienti- ja
tuontitiedostoille asetetaan jokaiselle yksittäiselle asiakasasemalle.

1. Napsauta kohtaa Järjestelmän asetukset ja sen jälkeen kohtaa Järjestelmänvalvoja.
2. Selaa haluttuun kansioon napsauttamalla kohtaa Selaa....

Huomautus • Jos valitset kansion verkosta, varmista että valitsemasi kansio on määritetty jaettavaksi.

3. Valitse kansio ja napsauta kohtaa OK.
Kansion uusi sijainti näkyy OTOsuite Vestibular Tallennuspaikat -ikkunassa.
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Huomautus • Jokaisen muutetun sijainnin kohdalla uudet tiedostot tallennetaan uuteen sijaintiin. Jos esimerkiksi
sijaintia on muutettu videotiedostoille, uudet videotallennukset tallennetaan uuteen sijaintiin.
Jokaisen uuden sijainnin kohdalla olemassa olevat tiedostot siirretään aiemmasta sijainnista uuteen.

Aseta jako-ominaisuudet uudelle tallennussijainnille
Kun uusi tallennussijainti asetetaan kansioon, jota ei ole määritetty jakoa varten, toimi seuraavasti:
1. Navigoi vaadittuun hakemistoon.
2. Napsauta oikealla painikkeella uudeksi tallennussijainniksi valittua kansiota.
3. Napsauta kohtaa Jaa:. Valitse Tietyt ihmiset....
4. Valitse nimet.
5. Napsauta Lisää-painikkeen viereistä kenttää.
6. Kirjoita nimi ja napsauta kohtaa Lisää.
7. Jos haluat muuttaa lupaa, korosta käyttäjän nimi napsauttamalla sitä.
8. Napsauta oikealla olevaa pudotusvalikon nuolta ja napsauta kohtaa Luku/kirjoitus.
9. Toista vaiheita 7 ja 8, kunnes Luku/kirjoitus on asetettu kaikille luetteloon lisätyille käyttäjille.
10. Napsauta kohtaa Jaa.
11. Napsauta kohtaa Valmis.
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Ohjelmisto - Sekalaiset toimenpiteet

18.1

-ohjelman asennuksen purku
1. Avaa Ohjauspaneeli.

Windows 7

Windows 8

A. Paina Windows key-painiketta.

A. Paina Windows key + X-painiketta.

B. Ala kirjoittaa sanaa ohjauspaneeli, kunnes vaihtoehto
Control Panel tulee esiin.

B. Valitse Control Panel valintaluettelosta ja paina Enterpainiketta.

C. Kun Control Panel on valittuna, paina Enterpainiketta.

Huomautus • Windows key sijaitsee Alt key:n vieressä. Tunnistat sen näppäimen Windows-logosta. Jos
näppäimistöllä ei ole tätä näppäintä, voit käyttää myös näppäinyhdistelmää Ctrl+Esc.

2. Poista OTOsuite Vestibular -asennus.

Windows 7
Napsauta kohtaa Programs and Features.

Windows 8
A. Kaksoisnapsauta kohtaa Uninstall a program.

B. Valitse poistettava ohjelma.
C. Valitse poistettava ohjelma.
D. Napsauta kohtaa Uninstall.

C. Napsauta kohtaa Uninstall.
D. Vastaa kaikkiin muihin kysymyksiin Yes.

E. Vastaa kaikkiin muihin kysymyksiin Yes.

Huomautus • Ohjelmiston asennuksen poisto poistaa OTOsuite Vestibular ohjelman, mutta ei muita ohjelmia, jotka
olivat osana edellistä OTOsuite Vestibular asennusta (esimerkiksi SQL Server, National Instruments jne.).

18.2

Version päivitys
Päivitettäessä OTOsuite Vestibular-sovellusta ei ole mahdollista muuttaa aiemmin valittua asennustyyppiä. Jos
asennustyyppiä pitää muuttaa, ota yhteys paikalliseen edustajaasi.

Noudata varovaisuutta • Kun päivität palvelin/asiakas-asennusta, palvelin pitää päivittää ensin.

Huomautus • Suosittelemme viemään kaikki arkistoimattomat potilastiedot ennen ohjelmiston päivitystä.
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Huomautus • Jos näytölle tulee palomuuriviesti, salli pääsy.

1. Tallenna kaikki avoinna olevat tiedostot ja poistu kaikista ohjelmista.
2. Laita OTOsuite Vestibular-sovelluksen päivityksen DVD-levy asemaan.

Huomautus • Jos tietokoneen asetuksena on automaattinen suoritus, asennus alkaa. Jos automaattinen suoritus ei
ala, selaa DVD-levyltä kuvake

.

3. Napsauta kohtaa asetukset. (DVD-hakemiston saattaa joutua sulkemaan).
4. Vastaa Kyllä turvakysymykseen.
5. Esiin tulee Tervetuloa-näyttö. Napsauta kohtaa Seuraava.
6. Valitse Hyväksyn lisenssin ehdot.
7. Anonyymit käyttötilastot -näyttö tulee esiin. Napsauta kohtaa Seuraava.
8. Jatka napsauttamalla kohtaa Seuraava, kunnes näytöllä lukee Valmis asentamaan.
9. Napsauta kohtaa Asenna.
10. Napsauta kohtaa Lopeta.

18.3

Uudelleenasennus
Uudelleenasennettaessa OTOsuite Vestibular -sovellusta ei ole mahdollista muuttaa aiemmin valittua asennustyyppiä. Jos
asennustyyppiä pitää muuttaa, ota yhteys paikalliseen edustajaasi.

Huomautus • Jos näytölle tulee palomuuriviesti, salli pääsy.

1. Tallenna kaikki avoinna olevat tiedostot ja poistu kaikista ohjelmista.
2. Käytä aikaisemman OTOsuite Vestibular -asennuksen yhteydessä käytettyä DVD-levyä.

Huomautus • Jos tietokoneen asetuksena on automaattinen suoritus, asennus alkaa. Jos automaattinen suoritus ei
ala, selaa DVD-levyltä kuvake

.

3. Napsauta kohtaa asetukset. (DVD-hakemiston saattaa joutua sulkemaan).
4. Jos käyttöjärjestelmäsi on Windows 7 tai Windows 8, esiin tulee tietoturvahuomautus. Napsauta kohtaa Kyllä.
5. Esiin tulee Tervetuloa-näyttö. Napsauta kohtaa Seuraava.
6. Esille tulee Ohjelman ylläpito -näyttö. Napsauta kohtaa Seuraava.
7. Esille tulee Poista ohjelma -näyttö. Napsauta kohtaa Poista.
8. Napsauta kohtaa Lopeta.
9. Napsauta kohtaa asetukset.
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10. Jos käyttöjärjestelmäsi on Windows 7 tai Windows 8, esiin tulee tietoturvahuomautus. Napsauta kohtaa Kyllä.
11. Esiin tulee Tervetuloa-näyttö. Napsauta kohtaa Seuraava.
12. Valitse Hyväksyn lisenssin ehdot.
13. Anonyymit käyttötilastot -näyttö tulee esiin. Napsauta kohtaa Seuraava.
14. Jatka napsauttamalla kohtaa Seuraava, kunnes näytöllä lukee Valmis asentamaan.
15. Napsauta kohtaa Asenna.
16. Napsauta kohtaa Lopeta.
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Vianmääritys
Kalibrointi

Ongelma

Ratkaisu

Lasersäteiden pisteitä ei näy seinällä tai muilla
heijastuspinnoilla

Varmista, ettei hiuksia tai muita esteitä
ole valon edessä heijastuslinjalla. Jos
estettä ei ole, ota yhteys huoltoon.

Tärkeää • Älä katso
suoraan
lasersäteeseen.
Ohjainten käyttö tai
säätöjen teko tai
muiden kuin tässä
määriteltyjen
toimenpiteiden
tekeminen voi johtaa
altistumiseen
vaaralliselle säteilylle.

Suorita -painike ei ole käytössä.

Test Setup (tutkimuksen asetus) ikkunassa
•

kaikille Pään pulssi -tutkimuksille:
Lateraalinen, LARP tai RALP,
varmista ennen kalibrointia, että
LARP -tutkimus on valittu.

•

Liikehermo Katse -tutkimuksen,
kaikkien Dynaaminentutkimusten ja kaikkien

Uudelleensijoittaminen toimenpiteiden sekä Kalorinentutkimusten yhteydessä on
varmistettava ennen kalibrointia,
että Näkö estetty ei ole valittuna.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Test Setup

Ongelma

Ratkaisu

Silmän kuva ei näy

Jos lasit on aluksi löydetty, kytke USBkaapeli uudelleen tietokoneeseen,
napsauta Yleistä -välilehteä Valinnat ikkunassa ja napsauta kohtaa
Reconnect Goggles (yhdistä lasit
uudelleen) .
Jos laseja ei löytynyt, sulje ohjelmisto,
kytke USB-kaapeli uudelleen ja
käynnistä ohjelmisto.

Silmän kuva näkyy, mutta tutkimusvalinnat eivät ole
käytössä (näkyvät harmaina). Tilapalkin viesti osoittaa,
ettei lasien lisenssiä ole asennettu.

Ota yhteyttä Otometrics
maahantuojaan tai edustajaan lasien
lisenssin saamiseksi.

Jos käytössäsi on Windows 7 -käyttöjärjestelmä,
seuraava virheviesti saattaa tulle esiin, kun yrität toistaa
tallennettua videotiedostoa Windows Media Playerin
avulla. Se tapahtuu joko valitsemalla videotiedosto
Windows Media Playerin kautta tai
kaksoisnapsauttamalla videotiedostoa Windows
Explorerista.

Korjaa ohjelma etsimällä tiedosto
Win7codecs v281.exe kansiosta Tools
(työkalut) OTOsuite VestibularDVDlevyn asennuksen yhteydessä.
Kaksoisnapsauta tiedostoa
käynnistääksesi asennusohjelman ja
noudata näytölle tulevia ohjeita.

Kun synkronoitu huonevideo aloittaa videon
suoratoiston, kuvan yläreunaan tulee valintaikkuna.

Asennettu sovellus yrittää ottaa videon
suoratoiston hallintaansa. Poista
sovellus käytöstä. (Poistotapa vaihtelee
sovelluskohtaisesti).

Video pysähtyy toiston aikana

Asiakas-/palvelinasennuksissa video ei
näy oikein, jos asiakas ja palvelin ovat
tietoyhteydessä langattomasti.

(tutkimuksen
asetus) -ikkuna

Videotiedostojen
toistaminen
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Kerääminen

Otometrics - ICS Impulse USB

Ongelma

Ratkaisu

Kuvanopeus liian hidas tarkkaan tiedonkeruuseen
(virheviesti tulee näkyviin keräämisen aikana).

Tietokoneen suoritin on liian hidas
tarvittavan minimiruututaajuuden
aikaansaamiseen pään
impulssitutkimukseen.
•

Varmista, että tietokone vastaa
minimivaatimuksia

•

Sulje muut ohjelmistot

•

Kytke langaton Internet pois päältä

•

Varmista, että tietokone on
kytketty pistorasiaan (ei siis toimi
akulla)

•

Varmista, että virta-asetukset ovat
oikein (katso sivua ► 247).
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Kerääminen Pään pulssi

Ongelma

Ratkaisu

Pään pulssi - Käynnistettäessä pään kuva siirtyy hitaasti

Sovelluksen käynnistämisen jälkeen (tai
kun painat Reconnect Goggles
(yhdistä lasit uudelleen) -painiketta),
anna lasien olla 2 - 3 minuuttia, ennen
kuin laitat ne potilaalle. Näin pään
asentotiedot tarjoavat anturit voivat
vakautua.

myötäpäivään.

Keräysmäärät (Vasen )

Keräysmäärät on saatu kahdesta
erillisestä algoritmista, jotka yhdessä
varmistavat, että vain laadukasta dataa
analysoidaan.

Kerääminen -ikkunassa: Määrät on
saatu Keräämisen algoritmi tuloksena, jolla arvioidaan pään
liikkuvuustietoja ja hylätään
virheelliset pään impulssit. Katso sivu
► 240.

Tiedot -ikkunassa 2D-analyysi ja 3Danalyysi : Analyysi -määrät ovat
Analyysin algoritmi -tuloksia, joilla
arvioidaan kaikki tiedot toistamiseen.
Tämä algoritmi saattaa hylätä tiedot,
jotka Keräämisen algoritmi on
hyväksynyt (näkyvät sarakkeessa
Kerääminen), jos vastaavat silmän
nopeustiedot ovat virheelliset. (Jos
esimerkiksi tutkija on suorittanut pään
impulssitutkimuksen hyväksytysti,
mutta potilas on katsonut muualle kuin
fiksaatiopisteeseen).
Analysoitujen
tietojen
näyttäminen
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Joillekin parametreille ei näytetä tietoja tai tiedot
näyttävät virheellisiltä
NA (ei analysoitu) näytetään tietojen sijasta

Näin voi käydä vanhojen tietojen
kanssa tai kun vanhoja tietoja
näytetään uudemmassa
ohjelmistoversiossa. Analysoi tiedot
uudelleen.
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Ongelma

Ratkaisu

Analyysi Pään pulssi

Jälki näyttää sakkadin, joiden kohdalla ei ole raportoitu
sakkadin latenssia.

Sakkadi tapahtui ennen 70 ms ja
johtuu todennäköisimmin lasien
luistamisesta.

Potilastietojen
tuominen

Tiedot puuttuvat -sarake

Tämä viesti ilmoittaa, jos tuodut
potilastiedot ovat epätäydelliset.
Puuttuvat tiedot merkitään kyseiseen
sarakkeeseen viestillä: Tiedot
puuttuvat.
Jos viesti näkyy vain Tila -sarakkeessa,
puuttuva tieto on ASCII-raakadatan
*.txt-tiedosto.

Potilastiedosto ei näy luettelossa

Tuotu potilastunnus puuttuu tuotujen
potilaiden tiedostosta.

Otometrics - ICS Impulse USB
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20

Tekniset tiedot
ICS Impulse on tyyppi 1085 mallista Natus Medical Denmark ApS

Liitäntä
USB 2.0 tai 3.0 tietokoneeseen

Virtalähde
Laite saa virtansa USB:n kautta (5 V DC, 500 mA)

Suorituskykyominaisuudet
Tulot

Monokulaari (oikea silmä)

Näytteenottotaajuus

250 fps - Pään pulssi, VOR, Videon tallennus/toisto
173 fps - Katse, Sivupoikkeama, Sakkadi, Dynaaminen,
Uudelleensijoittaminen, Kalorinen
60 fps - kun Kiertävä tai Näkö estetty on valittu

Videotallennus

30 , 60 tai 120 Hz

Silmän seuranta

100 x 100 pikseliä (Pupillin kuva) - Pään pulssi, VOR, monokulaari Video

Frenzel
160 x 120 pikseliä (Silmän kuva) - Katse, Sivupoikkeama, Sakkadi,
Dynaaminen, Uudelleensijoittaminen, Kalorinen, monokulaari Video

Frenzel
376 x 240 pikseliä (Täysi kuva) - monokulaari Video Frenzel
320 x 240 pikseliä (kun Kiertävä on valittu)
Alue: Vaaka ± 30°, pysty ± 25°
3-laser sakkadistimulus

Alue ± 7,5° (maks. 15°)

OTOsuite Vestibular -ohjelmisto

Windowsin graafinen käyttöliittymä. Erittäin tehokas analyysiohjelmisto.
Tutkimustietojen tietokantatallennus. Potilaiden ja tutkimustietojen edistynyt
hallinta, Näkö estetty -toiminto täydellisessä pimeydessä tehtävää tutkimusta
varten

Laserin tekniset tiedot
Aallonpituus

Enintään 660 nm

Lähtöteho

Enintään 0,9 mW

Lämpenemisaika
< 1 min.
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Käyttötila
Jatkuva käyttö
Älä käytä laitetta syttyvien anestesiakaasujen läheisyydessä.

Mitat
Lasit

Pituus

18,4 cm

Leveys

1,3 cm - 4,4 cm

Pituus

4,4 cm

Paino

60 g (2,1 oz)

Kalibrointi
Järjestelmän kalibrointia ei tarvita

Luokitus
Luokka II
Tyyppi B

Käyttöympäristö
Lämpötila

+15 °C–+29 °C (59 °F–+84,2 °F)

Suht. ilmankosteus

30-90 %, kondensoimaton

Ilmanpaine

700–1 060 hPa

Käyttö alle -20 °C:ssa tai yli 60 °C:ssa voi aiheuttaa pysyviä vaurioita.

Varastointi ja käsittely
Lämpötila

-20 °C...+60 °C (-4 °F...+140 °F)

Suht. ilmankosteus

< 90 %, kondensoimaton

Ilmanpaine

500 hPa - 1060 hPa

Oleellinen suorituskyky
ICS Impulse USB-laitteella ei ole oleellista suorituskykyä.

Standardit
Turvallisuus

Täyttää seuraavien standardien vaatimukset: UL 60601-1, 1.ed., IEC 60601-1,
2.ed.: + A1 + A2, 3.ed. + A1, CAN/CSA-22.2 No. 60601-1 (2008), IEC 62471,
1.ed., IEC 60825-1, 2.ed.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) IEC 60601-1-2:2007 ja EN 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-2:2014 ja EN 60601-1-2:2015

Otometrics - ICS Impulse USB
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Esityskaukosäädin
Suositeltu

20.1

Logitech Wireless Presenter R400, Kensington Wireless Expert Presenter tai
Targus Laser Presentation Remote

Lisävarusteet
Lisävarusteet
Käyttöohjeet/videot

20.2
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Näkö estetty -ratkaisun pikaopas – englanninkielinen

7-50-11301-xx

Monokulaarinen video Frenzel -pikaopas – englanninkielinen

7-50-11302-xx

vHIT-pikaopas – englanninkielinen

7-50-11300-xx

Liikehermon pikaopas – englanninkielinen

7-50-11304-xx

Positionaalinen pikaopas – englanninkielinen

7-50-11303-xx

Monokulaarinen video Frenzel -koulutusvideo-DVD

8-49-82700

Liikehermon koulutusvideo-DVD
vHIT-koulutusvideo-DVD

8-49-82703
8-49-82701

Positionaalinen koulutusvideo-DVD

8-49-82702

-ohjelmisto

OTOsuite Vestibular

8-49-92400

Lasit

Kasvotyyny 1, 120/pkt

8-62-50200

Kasvotyyny 2, 100/pkt

8-62-62300

Hihnat

8-35-34200

Optinen puhdistusliina
***Määrä väh. 3***

7590527

Fiksaatiopiste
(2 arkkia/pkt)

1-26-44000

Näkö estetty -ratkaisu (200 sarjaa/pkt)

8-62-50700

Kaukosäätimen liitin

8-36-00600

Synkronoitu huonevideo

Microsoft Life Cam -USB-kamera

2-25-08805

Kaapelit

Kaapelikiinnike

8-35-36900

Kotelo

Kantolaukku

8-35-36700

Seinäkiinnitys

8-62-45600

Huomautuksia sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC)
•

ICS Impulse USB on osa sähköistä lääkintälaitejärjestelmää, joten sitä koskevat erityiset turvamääräykset. Tästä syystä
tässä asiakirjassa annettuja asennus- ja käyttöohjeita on noudatettava huolellisesti.

•

Kannettavat korkeataajuusviestintälaitteet, kuten matkapuhelimet, saattavat häiritä ICS Impulse USB toimintaa.
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IEC 60601-1-2:2014 ja EN 60601-1-2:2015
Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt kaikille laitteille ja järjestelmille
ICS Impulse USB on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen ICS Impulse USB käyttäjän on varmistettava, että
laitetta käytetään asianmukaisessa ympäristössä.
Häiriöpäästötestit

Yhteensopivuus

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

Radiotaajuuspäästöt

Ryhmä 1

ICS Impulse USB käyttää radiotaajuusenergiaa vain sisäiseen toimintaansa. Siksi sen radiotaajuiset

CISPR 11

häiriöpäästöt ovat hyvin alhaisia eikä niiden pitäisi aiheuttaa häiriöitä niiden lähettyvillä oleville
elektronisille laitteille.

Radiotaajuuspäästöt

Luokka A

CISPR 11
Harmoniset päästöt IEC

ICS Impulse USB sopii käytettäväksi kaikissa muissa ympäristöissä kuin kotona ja ympäristöissä,
jotka on kytketty julkiseen pienjänniteverkkoon, joista asuinrakennukset saavat sähkövirtansa.

Ei sovelleta

61000-3-2

Huomautus: Tämän laitteen säteilyominaisuudet tekevät siitä sopivan käytettäväksi
teollisuusalueilla ja sairaaloissa (CISPR 11 luokka A). Jos sitä käytetään asuinympäristössä (johon
yleensä vaaditaan CISPR 11 luokka B -vaatimustenmukaisuutta), tämä laite ei ehkä tarjoa riittävää

Jännitteen vaihtelut/välkyntä Ei sovelleta

suojaa radiotaajuisille tietoliikennepalveluille. Käyttäjän pitää ehkä parantaa tilannetta esimerkiksi

IEC 61000-3-3

sijoittamalla tai suuntaamalla laitteen uudelleen.

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto kaikille laitteille ja järjestelmille
ICS Impulse USB on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen ICS Impulse USB käyttäjän on varmistettava, että
laitetta käytetään asianmukaisessa ympäristössä.
Immuniteettitesti

IEC 60601

Vastaavuustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

testitaso
Sähköstaattinen purkaus

+/- 8 kV liitin

+/- 8 kV liitin

Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamista

(ESD)

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

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

laattaa. Jos lattioissa käytetään synteettisiä materiaaleja,

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV, +/- 15 kV ilma

+/- 8 kV, +/- 15 kV ilma

ilman suhteellisen kosteuden tulee olla vähintään 30 %.
Varoitus: ICS Impulse USB pitää käyttää määritetyllä
käyttöalueella, jotta täytetään vaatimukset epäsuorien
(ilman kautta) sähköstaattisten purkausten tasojen
suhteen.

Nopeat transienttipurskeet

+/- 2 kV virtalähteen johdoille

Ei vastaavia portteja

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV otto-/antojohdoille

+/- 1 kV otto-/antojohdoille

tai sairaalaympäristön virtaa.

Ylijänniteaalto IEC 61000-4-5

+/- 1 kV johdo(i)sta

Ei vastaavia portteja

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen

johtoon/johtoihin

tai sairaalaympäristön virtaa.

+/- 2 kV johdo(i)sta
maadoitukseen
+/- 2 kV DC ottojohdo(i)sta
maadoitukseen
+/- 1 kV DC ottojohdo(i)sta
johtoon/johtoihin
+/- 2 kV I/O-johto/johdot
maadoitukseen
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Jännitekuopat, lyhyet

0 % U T; 0,5 kierrosta

katkokset ja jännitteen

0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ja

Ei vastaavia portteja

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen
tai sairaalaympäristön virtaa. Jos ICS Impulse USB käytön

vaihtelut ottojohdoilla IEC

315° kulmassa

on oltava jatkuvaa myös verkkovirran katkojen aikana,

61000-4-11

0 % U T; 1 kierros

suositellaan, että ICS Impulse USB saa virtansa

ja

keskeytymättömästä virtalähteestä tai akusta.

70 % U T; 25/30 kierrosta
Yksivaiheinen: 0° kulmassa
Jännitekatkokset

0 % U T; 250/300 kierrosta

0 % U T; 250/300 kierrosta

30 A/m

Ei vastaavia portteja, joihin tämä

Magneettikenttien on oltava tasolla, joka on ominaista

voisi vaikuttaa

tyypilliselle sijainnille tyypillisessä kaupallisessa tai

ottojohdoilla IEC 61000-4-11
Verkkotaajuus
(50/60 Hz) magneettikenttä
IEC 61000-4-8

sairaalaympäristössä.
Jos havaitaan negatiivisia vaikutuksia mittauksiin, vaihda
laitteen ICS Impulse USB sijaintia

U T on AC-verkkojännite ennen testitason käyttöä.

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto – laitteille ja järjestelmille ammattimaisen terveydenhuollon käyttöympäristössä
ICS Impulse USB on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen ICS Impulse USB käyttäjän on varmistettava, että
laitetta käytetään asianmukaisessa ympäristössä.
Häiriöpäästötestit

IEC 60601

Vastaavuustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

testitaso
Johtuva radiotaajuus

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz–80 MHz

150 kHz–80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM-taajuusalueet

ISM-taajuusalueet

Säteilevä radiotaajuus

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz - 2,7 GHz

80 MHz - 2,7 GHz

Läheisyyskentät

27 V/m

27 V/m

Erotusetäisyyden ICS Impulse USB:n elektronisten osien

radiotaajuisesta

386 MHz

386 MHz

ja langattoman radiotaajuuslaitteen välillä on oltava

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

vaatimustenmukaisuutta), tämä laite ei ehkä tarjoa

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

riittävää suojaa radiotaajuisille tietoliikennepalveluille.

28 V/m

28 V/m

Käyttäjän pitää ehkä parantaa tilannetta esimerkiksi

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

sijoittamalla tai suuntaamalla laitteen uudelleen.

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

langattomasta viestinnästä
IEC 61000-4-3
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vähintään 30 cm (11,8 tuumaa).
Huomautus: Tämän laitteen säteilyominaisuudet tekevät
siitä sopivan käytettäväksi teollisuusalueilla ja sairaaloissa
(CISPR 11 luokka A). Jos sitä käytetään asuinympäristössä
(johon yleensä vaaditaan CISPR 11 luokka B -
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IEC 60601-1-2:2007 ja EN 60601-1-2:2007
Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt kaikille laitteille ja järjestelmille
ICS Impulse USB on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen ICS Impulse USB käyttäjän on varmistettava, että
laitetta käytetään asianmukaisessa ympäristössä.
Häiriöpäästötestit

Yhteensopivuus

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

Radiotaajuuspäästöt

Ryhmä 1

ICS Impulse USB käyttää radiotaajuusenergiaa vain sisäiseen toimintaansa. Siksi sen radiotaajuiset

CISPR 11

häiriöpäästöt ovat hyvin alhaisia eikä niiden pitäisi aiheuttaa häiriöitä niiden lähettyvillä oleville
elektronisille laitteille.

Radiotaajuuspäästöt

Luokka A

CISPR 11
Harmoniset päästöt IEC

ICS Impulse USB sopii käytettäväksi kaikissa muissa ympäristöissä kuin kotona ja ympäristöissä,
jotka on kytketty julkiseen pienjänniteverkkoon, joista asuinrakennukset saavat sähkövirtansa.

Ei sovelleta

61000-3-2
Jännitteen vaihtelut/välkyntä Ei sovelleta
IEC 61000-3-3

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto kaikille laitteille ja järjestelmille
ICS Impulse USB on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen ICS Impulse USB käyttäjän on varmistettava, että
laitetta käytetään asianmukaisessa ympäristössä.
Immuniteettitesti

IEC 60601

Vastaavuustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

testitaso
Sähköstaattinen purkaus

+/- 6 kV liitin

+/- 6 kV liitin

Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamista

(ESD)

+/- 8 kV ilma

+/- 8 kV ilma

laattaa. Jos lattioissa käytetään synteettisiä materiaaleja,

Paitsi USB-liitin ja linssimoduuli

ilman suhteellisen kosteuden tulee olla vähintään 30 %.

IEC 61000-4-2

USB-liitin ja linssimoduuli:
+/- 2 kV ilma
Nopeat transienttipurskeet

+/- 2 kV virtalähteen johdoille

+/- 2 kV virtalähteen johdoille

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV otto-/antojohdoille

+/- 1 kV otto-/antojohdoille

tai sairaalaympäristön virtaa.

Ylijänniteaalto IEC 61000-4-5

+/- 1 kV johdo(i)sta

+/- 1 kV johdo(i)sta

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen

johtoon/johtoihin

johtoon/johtoihin

tai sairaalaympäristön virtaa.

+/- 2 kV johdo(i)sta

+/- 2 kV johdo(i)sta

maadoitukseen

maadoitukseen

Otometrics - ICS Impulse USB
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Jännitekuopat, lyhyet

<5 % U T (>95 % kuoppa U T) 0,5

<5 % U T (>95 % kuoppa U T) 0,5

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen

katkokset ja jännitteen

kierrokselle

kierrokselle

tai sairaalaympäristön virtaa. Jos ICS Impulse USB käytön

vaihtelut ottojohdoilla IEC

40 % UT (60 % kuoppa U T) viidelle

40 % UT (60 % kuoppa U T) viidelle

on oltava jatkuvaa myös verkkovirran katkojen aikana,

61000-4-11

kierrokselle

kierrokselle

suositellaan, että ICS Impulse USB saa virtansa

70 % U T (30 % kuoppa U T) 25

70 % U T (30 % kuoppa U T) 25

keskeytymättömästä virtalähteestä tai akusta.

kierrokselle

kierrokselle

<5 % U T (>95 % kuoppa U T) viiden

<5 % U T (>95 % kuoppa U T) viiden

sekunnin ajan

sekunnin ajan

3 A/m

3 A/m

Verkkotaajuus

Magneettikenttien on oltava tasolla, joka on ominaista

(50/60 Hz) magneettikenttä

tyypilliselle sijainnille tyypillisessä kaupallisessa tai

IEC 61000-4-8

sairaalaympäristössä.

U T on AC-verkkojännite ennen testitason käyttöä.

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto – laitteille ja järjestelmille, jotka EIVÄT OLE elämää ylläpitäviä
ICS Impulse USB on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen ICS Impulse USB käyttäjän on varmistettava, että
laitetta käytetään asianmukaisessa ympäristössä.
Häiriöpäästötestit

IEC 60601

Vastaavuustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

testitaso
Johtuva radiotaajuus

3 V rms

3 V rms

Kannettavia ja siirrettäviä radiotaajuusviestintävälineitä

IEC 61000-4-6

150 kHz–80 MHz

150 kHz–80 MHz

ei saa käyttää lähempänä mitään laitteen ICS Impulse
USB osaa kaapelit mukaan lukien kuin suositusetäisyys,
joka on laskettu lähettimen taajuuteen sovellettavasta
yhtälöstä.
Suositusetäisyys:
d = 1,2

Säteilevä radiotaajuus

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz - 2.5 GHz

80 MHz - 2.5 GHz

d = 1,2

80 MHz - 800 MHz

d = 2,3

80 MHz - 2,5 GHz,

jossa P on lähettimen maksimilähtöteho watteina (W)
lähettimen valmistajan ilmoituksen mukaan, ja d on
suositeltu erotusetäisyys metreinä (m).
Kiinteiden radiotaajuuslähettimien
kenttävoimakkuudet sähkömagneettisen
asennustutkimuksen a mukaan eivät saa ylittää kunkin
taajuusalueen vaatimustasoa. b
Tällä symbolilla merkityn laitteen läheisyydessä voi
esiintyä häiriöitä:

Huomautus 1: Taajuuksilla 80 MHz - 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä.
Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten
aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.
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a. Kiinteiden lähettimien, kuten radion, matkapuhelinten, langattomien puhelinten ja maaradioliikenteen radioverkkojen, amatööriradioiden, AM- ja FMradiolähetysten ja TV-lähetysten tukiasemien kentänvoimakkuuksia ei voida teoreettisesti ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden radiotaajuuslähettimien
sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, asennuspaikalla tulisi tehdä sähkömagneettinen mittaus. Jos tiloissa, joissa ICS Impulse USB-laitetta
käytetään, mitatut kenttävoimakkuudet ylittävät yllä annetut radiotaajuuden suositusrajat, ICS Impulse USB-laitetta on tarkkailtava normaalin käytön
varmistamiseksi. Jos epänormaalia toimintaa havaitaan, lisätoimenpiteet kuten ICS Impulse USB-laitteen uudelleen suuntaus tai sijoittaminen toiseen
paikkaan saattavat olla tarpeen.
b. Kun taajuusalue on yli 150 kHz–80 MHz, kentänvoimakkuuksien tulee olla alle 3 V/m.

Suositusetäisyydet kannettavien/liikuteltavien radiotaajuuslaitteiden ja ICS Impulse USB-laitteen välillä
ICS Impulse USB on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilevän radiotaajuuden häiriöitä valvotaan. Asiakas tai ICS Impulse USBlaitteen käyttäjä voi auttaa ehkäisemään sähkömagneettisia häiriöitä ylläpitämällä minimietäisyyttä kannettavien/liikuteltavien radiotaajuuslaitteiden (lähettimet)
ja laitteen ICS Impulse USB välillä yllämainitulla tavalla viestintälaitteiden maksimilähtötehon mukaisesti.
Lähettimen maksiminimellisottoteho

Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan,

W

m
150 kHz–80 MHz

80–800 MHz

800 MHz - 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0.01

0,12

0,12

0,23

0.1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12
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Muiden kuin yllä esitetyille maksimivirroille mitoitettujen lähettimien suositusetäisyys metreinä (m) voidaan arvioida käyttäen lähettimen taajuudelle
sovellettavaa yhtälöä, jossa P on lähettimen maksiminimellisulostulovirta watteina (W) lähettimen valmistajan ilmoituksen mukaan.

Huomautus 1: Taajuuksilla 80 MHz - 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä.
Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten
aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.
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Symbolien merkitykset
ICS Impulse
-järjestelmä
TÄRKEÄÄ: Lasersäteilyä. Älä katso säteeseen. Luokan 2 lasertuote.

Lue varoitukset ja huomautukset käyttöoppaasta.

Seuraa käyttöohjeita.

Standardin EN60601-1 tyypin B vaatimusten mukainen.

LÄÄKETIETEELLINEN – Yleiset lääketieteelliset laitteet liittyen sähköiskun,
tulipalon ja mekaanisen vaaraan standardien UL 60601-1, ensimmäinen painos,
2003 CAN/CSA-22.2 No. 601.1-M90 mukaan.
Sähkö- ja elektroniikkaromusta (WEEE) annetun direktiivin 2002/96/EY
mukainen laite.
Kaikki elektroniikka- ja sähkölaitteet, akut ja paristot on toimitettava erilliseen
keräyspisteeseen, kun ne poistetaan käytöstä. Nämä vaatimukset koskevat koko
Euroopan unionia. Näitä tuotteita ei saa hävittää lajittelemattoman
kaatopaikkajätteen mukana.
Voit palauttaa laitteen ja lisälaitteet Otometrics ille tai mille tahansa
Otometrics-jälleenmyyjälle. Voit myös ottaa yhteyden paikalliseen jäteyhtiöön,
joka kertoo lisää laitteiden hävittämisestä.
Lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY ja RoHS-direktiivin
(2011/65/EY) mukainen.
Soveltuu ainoastaan tasavirran kanssa käytettäväksi.
(Koskee laseja).
Vastaa turvallisuusstandardin IEC 60601-1 luokan II vaatimuksia.

Vain röntgen
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TÄRKEÄÄ: Liittovaltion lain mukaan laitetta voi USA:ssa myydä vain laillistetun
terveydenhuollon ammattilaisen toimesta tai sellaisen tilauksesta.
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21.1

Tarrojen sijainti

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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Valmistaja
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Tanska
( +45 45 75 55 55
www.natus.com

22.1

Valmistajan vastuu
Valmistaja on vastuussa laitteen käyttöturvallisuudesta, luotettavuudesta ja toimivuudesta vain, jos:
•

Kaikki laitteen kokoamiset, laajennukset, uudelleensäädöt, muutokset tai korjaukset on tehnyt laitteen valmistaja tai
valmistajan valtuuttama henkilö.

•

sähköasennus, jonka osaksi laite on kytketty, täyttää EN/IEC-vaatimukset.

•

laitetta käytetään käyttöohjeiden mukaan.

Valmistaja varaa oikeuden irtisanoutua kaikesta vastuusta koskien muiden osapuolten huoltamien tai korjaamien laitteiden
käyttöturvallisuutta, luotettavuutta ja toimivuutta.
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Kalibrointialgoritmi
Kalibroinnin aikana järjestelmä suorittaa tässä kuvattavat vaiheet:
1. Ottaa käyttöön vasemman laserin.
2. Tallentaa tiedot 500 ms:n välein. Jatkaa, kunnes löytyy 3 arvoa rivissä 2 pikselin etäisyydellä toisistaan. (Kolmen arvon
keskiarvo, johon viitataan nimityksellä L1.)
3. Ottaa käyttöön oikean laserin.
4. Tallentaa tiedot 500 ms:n välein. Jatkaa, kunnes löytyy 3 arvoa rivissä 2 pikselin etäisyydellä toisistaan. (Kolmen arvon
keskiarvo, johon viitataan nimityksellä R1).
5. Toista vaiheet 1-4 saadaksesi arvot L2 ja R2.
6. Vertaa arvoja L1 ja L2. Jos arvot poikkeavat enemmän kuin 2 pikselin verran, aloittaa uudelleen vaiheesta 1.
7. Vertaa arvoja R1 ja R2. Jos arvot poikkeavat enemmän kuin 2 pikselin verran, aloittaa uudelleen vaiheesta 1.
8. Vertaa etäisyyttä arvojen L1 ja R1 välillä. Jos se ei ole 15 - 27 pikseliä, aloittaa uudelleen vaiheesta 1.
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Liite 2

Pään impulssin keräys- ja analyysialgoritmit
Keräys- ja analyysialgoritmit
Molemmilla algoritmeilla tutkitaan
•

pään ja silmän nopeuksia kullakin pään impulssilla.

•

kaikki 250 näytettä sen määrittämiseksi, pitäisikö pään impulssi hylätä, vertaamalla tietoja oikean pään impulssin
tietoihin (jotka on määritetty australialaisten yhteistyökumppaniemme tutkimuksissa keräämien tuhansien pään
impulssien perusteella).

•

Pään impulssi hylätään, jos joko pään tai silmän tiedot eivät täytä seuraavia ehtoja:
–

Pään liike: Pään liikkeen jäljen pitää muistuttaa koulutuskäyrää.

–

Silmän liike: Silmän liikkeen pitää olla tiettyjen rajojen puitteissa, jotka ovat verrattavissa siihen, miten silmä
liikkuu oikean pään impulssin aikana.

Vain analyysialgometri
•

Kun pään impulssi on hyväksytty, näytteitä eliminoidaan ennen tietojen näyttämistä 2D/3D-analyysi-ikkunassa pään
alusta ja lopusta niin, että niiden määräksi saadaan 175 näytettä.

•

Analysoi pään tiedot pään impulssin huippunopeuden tunnistamiseksi. (Huippunopeutta käytetään vahvistuksen
laskemisessa).

Harvinaisissa tapauksissa analyysialgoritmi hylkää keräysalgoritmin hyväksymän pään impulssin. Esimerkiksi
–

jos silmän nopeus ei muutu 10 näytteen aikana, algoritmi olettaa, että pupilli on ROI-ruudun reunassa eikä sitä voi
jäljittää.

–

jos vahvistus on yli +/- 2 SD keskiarvosta.

Analyysialgoritmin hylkäykset voidaan välttää asettamalla tutkimus oikein ja suorittamalla oikea pään impulssi.
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Raakatietotiedostojen ymmärtäminen
Noudata seuraavia ohjeita ja luo tiedosto, jonka tiedot on järjestetty taulukkomuotoon:
1. Valitse Vie -ikkunasta XML-tiedostot && ASCII-raakatiedot ja vie potilas.
2. Muuta .txt-tiedoston tarkenne tarkenteesta .txt tarkenteeksi .csv viedyn tiedoston muuntamiseksi *.csv-muotoon
(comma-separated values -tiedosto).
3. Avaa tiedosto ja poista ensimmäinen rivi ylätunnistetiedoista.
Tiedoston muoto on tutkimustyyppikohtainen:

Silmän sijaintitutkimukset (katse, sivupoikkeama, positionaalinen: dynaaminen ja
uudelleensijoittaminen)
Sarake A – Aika
Sarake B – Silmän asento vaakasuorassa oikealla (asteet, jotka pupilli on siirtynyt keskeltä)
Sarake C – Silmän asento pystysuorassa oikealla (asteet, jotka pupilli on siirtynyt keskeltä)
Sarake D – Pään asento W (kvaterniotiedot)
Sarake E – Pään asento X (kvaterniotiedot)
Sarake F – Pään asento Y (kvaterniotiedot)
Sarake G – Pään asento Z (kvaterniotiedot)
Sarake H – Silmän absoluuttinen asento X (pupillin keskipiste pikseleissä)
Sarake I – Silmän absoluuttinen asento Y (pupillin keskipiste pikseleissä)

VOR-tutkimukset (VVOR ja VORS)
Sarake A – Aika
Sarake B – VOR-pää (nopeus asteissa/sekunti – vaakasuoralle tutkimukselle se on pään lateraalinen liike ja pystysuoralle
tutkimukselle pään pystysuora liike)
Sarake C – VOR-silmä (nopeus asteissa/sekunti – vaakasuoralle tutkimukselle se on silmän vaakasuora liike ja
pystysuoralle tutkimukselle silmän pystysuora liike)
Sarake D – Pään asento W (kvaterniotiedot)
Sarake E – Pään asento X (kvaterniotiedot)
Sarake F – Pään asento Y (kvaterniotiedot)
Sarake G – Pään asento Z (kvaterniotiedot)
Sarake H – Silmän absoluuttinen asento X (pupillin keskipiste pikseleissä)
Sarake I – Silmän absoluuttinen asento Y (pupillin keskipiste pikseleissä)

Pään impulssi (lateraalinen/LARP/RALP)
Sarake A – Aika
Sarake B – Pää: RALP-gyrotiedot (astetta sekunnissa)
Sarake C – Pää: LARP-gyrotiedot (astetta sekunnissa)
Sarake D – Pää: Lateraaliset gyrotiedot (astetta sekunnissa)
Sarake E – Silmä: vaakasuora nopeus (astetta sekunnissa)
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Sarake F – Silmä: pystysuora nopeus (astetta sekunnissa)
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Raakatietojen käyttö latenssin laskemiseen
Noudata seuraavia ohjeita ja luo tiedosto, jonka tiedot on järjestetty taulukkomuotoon:
1. Valitse Vie -ikkunasta XML-tiedostot && ASCII-raakatiedot ja vie potilas.
2. Muuta .txt-tiedoston tarkenne tarkenteesta .txt tarkenteeksi .csv viedyn tiedoston muuntamiseksi *.csv-muotoon
(comma-separated values -tiedosto).
3. Avaa tiedosto ja poista ensimmäinen rivi ylätunnistetiedoista.
Tulokseksi saatavassa tiedostossa on nämä 6 saraketta.
Sarake A – Aika
Sarake B – Pää: RALP-gyrotiedot (astetta sekunnissa)
Sarake C – Pää: LARP-gyrotiedot (astetta sekunnissa)
Sarake D – Pää: Lateraaliset gyrotiedot (astetta sekunnissa)
Sarake E – Silmä: vaakasuora nopeus (astetta sekunnissa)
Sarake F – Silmä: pystysuora nopeus (astetta sekunnissa)

4. Lisää uusi sarake (tässä esimerkissä uusi sarake on B).
5. Syötä uuden sarakkeen ensimmäiselle riville 0
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6. Syötä uuden sarakkeen toiselle riville tämä kaava
=(A2-A1)/10000+B1

7. Valitse solu B2, kopioi kaava ja liitä se muihin B-soluihin. Sarakkeessa B näkyy nyt aika millisekunteina
Luo latenssin laskemiseksi ajan sirontakuvio (B-sarake) x-akselille ja
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•

lateraaliselle pään impulssille joko lateraaliset gyrotiedot tai silmän vaakasuuntainen nopeus y-akselille.

•

pään RALP-impulssille joko RALP-gyrotiedot tai silmän pystysuuntainen nopeus y-akselille.

•

pään LARP-impulssille joko LARP-gyrotiedot tai silmän pystysuuntainen nopeus y-akselille.
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Sijaintitietojen likimääräinen arviointi

Sijaintitietojen likimääräinen arviointi
Silmän ja pään sijaintitiedot voidaan arvioida likimäärin käyttämällä pään impulssin raakatietoja käyrän alle jäävän alueen
laskemiseen.

Huomautus • Käytä lateraalisten pään impulssien kanssa vaakasuuntaisia nopeustietoja Käytä pään LARP/RALPimpulssien kanssa pystysuuntaisia nopeustietoja.
Lisätietoja tässä näytettyyn tulokseen käytetyistä laskelmista saa tuotepäälliköltä sähköpostiosoitteesta:
wcrumley@gnotometrics.com.
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Sijaintitietojen likimääräinen arviointi
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Aseta virranhallintavalinnat
Noudata varovaisuutta • Pidä tietokone aina kytkettynä pistorasiaan, kun keräät pään impulssitietoja. Älä käytä
akkua tietokoneen virtalähteenä.

Virranhallintavalintojen asettaminen optimaaliseen suorituskykyyn pienentää mahdollisuutta, että kuvanopeus putoaa alle
219 ruutuun/sekunti. (Pään impulssit hylätään, jos kuvanopeus laskee alle 219 ruutuun/sekunti.)
Windows 7- ja Windows 8 -järjestelmien asettaminen
1. Avaa Ohjauspaneeli.

Windows 7

Windows 8

A. Paina Windows key-painiketta.

A. Paina Windows key + X-painiketta.

B. Ala kirjoittaa sanaa ohjauspaneeli, kunnes vaihtoehto
Control Panel tulee esiin.

B. Valitse Control Panel valintaluettelosta ja paina Enterpainiketta.

C. Kun Control Panel on valittuna, paina Enterpainiketta.

Huomautus • Windows key sijaitsee Alt key:n vieressä. Tunnistat sen näppäimen Windows-logosta. Jos
näppäimistöllä ei ole tätä näppäintä, voit käyttää myös näppäinyhdistelmää Ctrl+Esc.

2. Napsauta kohtaa Laitteisto ja ääni.
3. Napsauta kohtaa Virta-asetukset.
4. Valitse suuri suorituskyky.

Huomautus • Sinun on ehkä napsautettava kohtaa Piilota lisäsuunnitelmat nähdäksesi Suuri suorituskyky vaihtoehdon.

5. Napsauta kohtaa Muuta suunnitteluasetuksia.
6. Valitse kohtaa Ei koskaan kaikkia valintoja varten (sekä Akulla- että Kytketty verkkovirtaan -valinnat).
7. Napsauta kohtaa Tallenna muutokset.
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SPV-algoritmi
Tämän analyysitoimenpiteen tarkoitus on antaa kvantitatiivista tietoa nystagmuksen voimakkuudesta. Sen sijaan että
havaitsisi nystagmuksen nopeat vaiheet, mikä on tavallista useimmissa SPV-analyysialgoritmeissa, tämä algoritmi kehittää
tilastollisen profiilin nystagmuksesta ja poistaa pisteet, jotka todennäköisesti eivät ole hitaita vaiheita. Tämä algoritmi on
suojattu.
Huipun määrittämiseen vaikuttaa suoraan asetus (N) kohdassa SPV-pisteiden keskiarvo huipun laskennassa Valinnat ikkunassa. (Katso sivut ► 186 (Liikehermo) ja ► 191 (Positionaalinen) ja ► 193 (Kalorinen).)
Kun ohjelmisto tunnistaa huipun, muodostetaan pisteen ympärille 10 sekunnin ikkuna. Tämän ikkunan sisällä määritetään
huippu laskemalla ylimpien N-pisteiden keskiarvo. Suunta perustuu analyysiin siitä, onko positiivisia vai negatiivisia hitaan
vaiheen nopeuksia enemmän. Käyttäjä voi valita huipun manuaalisesti, jos automaattinen huipun tunnistus ei ole
hyväksyttävää.
OTOSuite Vestibularin SPV-algoritmi määrittää huipun läsnäolon vertaamalla positiivisten pisteiden määrää negatiivisten
pisteiden määrään. 0 asteen pisteitä ei sisällytetä vertailuun. Jos positiivisten pisteiden suhde negatiivisiin on 40 - 60
prosenttia, ohjelmisto ei määritä huippua. Lääkärin pitää manuaalisesti tarkastella jälkeä ja merkitä tarvittaessa huippu.
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Sakkadihylkäyskoodit
3-lasersakkaditutkimuksiin soveltuvat seuraavat hylkäyskoodit:
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Hylkäys

Selitys

1 - Manuaalisesti poistettu

Tutkija poisti sakkadin manuaalisesti.

7 - Alkupistettä ei löydy

Pistettä, jossa potilas alkaa seurata kohdetta, ei löydy,
koska potilaan silmän nopeus oli liian hidas.

8 - Alkupisteen latenssi on negatiivinen

Jos piste, jossa potilas alkaa seurata kohdetta, sijaitsee ½
sekuntia ennen nykyisen sakkadin alkua sijaitsevan kohdan
ja nykyisen sakkadin alun välillä, latenssi on negatiivinen.
Negatiivinen latenssi viittaa siihen, että potilas arvasi,
mihin kohde oli menossa.

9 - Latenssi on liian pitkä

Maksimilatenssi on 600 ms. Jos latenssin arvo on
maksimiarvoa suurempi, stimuluksen seurannan
aloittaminen kesti potilaalla liian kauan.

10 - Latenssi on liian lyhyt

Jos latenssin arvo on alle 100 ms, latenssi on liian lyhyt.
Todennäköisimmin tämä johtuu siitä, että potilas ennakoi
kohdetta.

11 - Silmän liike viivästynyt

Silmän liikettä ei löydy, koska silmän liike on viivästynyt
liikaa eikä seuraa kohdetta.

12 - Silmän liikkeen loppusijainti ei seuraa kohdetta

Silmän liikkeen loppusijaintia ei löydy, koska silmän liike ei
seuraa kohdetta.

13 - Potilaan amplitudi on väärässä suunnassa stimulukseen
nähden

Potilaan ja stimuluksen amplitudien suuntia verrataan. Jos
suunnat eivät ole samat, sakkadi hylätään.

15 - Silmän alkuasento ei ole oikea

Potilaan silmä ei ole kohteessa, kun kohde liikkuu. Potilas
joko ennakoi tai ei osallistu.

16 - Liian monta hukattua kuvaa

Tietokone hukkaa kuvia, eikä tarkkoja sakkadiparametreja
voi siksi määrittää.
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Liite 9

Linkittäminen OTOsuite VestibularPositionaalinen

Linkittäminen OTOsuite VestibularPositionaalinen
Lataa ilmainen aVOR -ohjelma
1. Avaa App Store
2. Etsi aVOR
3. Lataa aVOR iPadiin tai iPhoneen (vähintään versio 2.0)

OTOsuite Vestibularin tietojen vieminen aVORiin
1. Valitse Potilasluettelo ja napsauta Vie -välilehteä
2. Korosta vietävä potilas
3. Valitse aVOR-tiedot
4. Napsauta Vie (datatiedosto on kansiossa c:\programdata\otometrics\OTOsuite\exports) tai napsauta kohtaa Vie
kohteeseen (valitse datatiedoston kohdekansio tai kirjaa se muistiin)

OTOsuite Vestibular -tietojen siirtäminen aVOR -ohjelmaan
1. Yhdistä iPad tai iPhone ICS Impulse -tietokoneeseen (tai laitteeseen, johon ICS Impulse -tiedot on viety) USB-kaapelilla
2. Avaa ITunes tietokoneella
3. Valitse iPad
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4. Napsauta kohtaa Ohjelmat
5. Napsauta kohtaa aVOR tiedostojen jaossa (vieritä alas)

6. Valitse kohdassa aVOR Lisää tiedosto

252

Otometrics - ICS Impulse USB

Liite 9

Linkittäminen OTOsuite VestibularPositionaalinen

7. Selaa sijaintiin, johon viedyt tiedot on tallennettu
8. Korosta datatiedosto, esim.

9. Napsauta kohtaa Avaa tai vedä tiedostot kohtaan aVOR -asiakirjat
10. Napsauta kohtaa Synkronoi (tietojen synkronointi näytetään ikkunan yläreunassa)

Dynaamisen silmän liikkeen vertaaminen aVOR ennustettuun silmän liikkeeseen
1. Avaa aVOR -ohjelma
2. Avaa ja määritä aVOR -asetukset mahdollisen diagnoosin tekemiseksi (esim. Vasen posterioorinen hiukkanen)
3. Kosketa kuvaketta, jossa on ympyränmuotoinen nuoli, kahden sekunnin ajan

4. Korosta potilastiedot, jotka haluat näyttää ja kosketa sitten takaisin-nuolta (vasemmassa yläreunassa)
5. Vasen silmä näyttää ennustetun silmän liikkeen aVORista ja oikea silmä näyttää silmän liikkeen datatiedostosta.
Punareunainen silmä osoittaa päässä näytetyn silmän liikkeen. Voit valita silmän liikkeen päässä koskettamalla
haluamaasi silmää.
6. Näytetty pään liike on myös datatiedostosta ja jatkuvassa silmukassa.
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7. Älä kosketa iPadia. Tämä liikuttaa IPad Gyroon perustuvaa päätä ja vaikuttaa datatiedoston pään liikkeeseen.

Datatiedostojen poistaminen aVOR -dokumenteista
1. Valitse tietokoneen iTunes-ohjelmassa iPadisi
2. Napsauta kohtaa Ohjelmat
3. Napsauta kohtaa aVOR tiedostojen jaossa
4. Korosta tiedosto kohdassa aVOR -dokumentit ja paina näppäimistön Delete-näppäintä
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Liite 10 XML-tiedostojen kertojat
Tutkimustyyppi

Termi XML-viennissä

Kertoja

Kalibrointi kaikille tutkimuksille

<AvgLeftCalibration>

10000

<AvgRightCalibration>

10000

Katse, Spontaneous (spontaani) ja
Muuta -tutkimus

Yksittäinen pisteKatse- tai Spontaneous
(spontaani) -tutkimukselle

Sivupoikkeama -tutkimus

Yksittäinen sakkadi Sakkadi tutkimukselle

Otometrics - ICS Impulse USB

<VW_GazeTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<MinSPVHR>

0.1

<MaxSPVHR>

0.1

<AvgSPVHR>

0.1

<MinSPVVR>

0.1

<MaxSPVVR>

0.1

<AvgSPVVR>

0.1

<MinSPVTR>

0.1

<MaxSPVTR>

0.1

<AvgSPVTR>

0.1

<Amplitude> - kuten se näytetään katsekaaviossa

0.1

<SPV> - kuten se näytetään katsekaaviossa

0.1

</VW_GazeBeat> - näitä on paljon yhdessä tutkimuksessa
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_SkewDevTest>
<AvgHRSkew>

0.01

<AvgVRSkew>

0.01

<Saccade> --näitä on paljon yhdessä tutkimuksessa
<StimAmplitudeDeg>

0.1

<AmplitudeDeg>

0.1
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Tutkimustyyppi

Termi XML-viennissä

Pään pulssi -tutkimus

<VW_HITest>

Yksittäinen Pään pulssi
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Kertoja

<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> - näitä on paljon yhdessä tutkimuksessa
<Gain>

0.0001

<PeakVelocity>

0.0001
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Tutkimustyyppi

Termi XML-viennissä

DynaaminenPositionaalinen -tutkimus

<VW_DynamicTest>

Yksittäinen
pisteDynaaminenPositionaalinen tutkimuksille

Uudelleensijoittaminen -tutkimus

Yksittäinen piste
Uudelleensijoittaminen -tutkimuksille

Kalorinen-tutkimus(katso Katse kohtaSpontaneous (spontaani) tutkimusta varten)

Kalorinen -kennot

XML-tiedostojen kertojat

<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<VW_DynamicBeat> - näitä on paljon yhdessä
tutkimuksessa
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_RepositioningTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<VW_RepositioningBeat> - näitä on paljon yhdessä
tutkimuksessa
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_CaloricTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<ActualTemp> vain AirCal

0.1

<SetTemp>

0.1

<Flowrate> vain AirCal

0.001

<PODS>
<SpontaneousNystagmus>

Yksittäinen iskuKalorinen -tutkimuksia
varten
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Kertoja

0.1

<VW_CaloricBeat> - näitä on paljon yhdessä tutkimuksessa
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001
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Liite 11 Video -koko
Voit äänittää vain silmän tietoja tai silmän videota huonevideon kanssa. Jos haluat yhdistää silmän ja huonevideon, tämä
esimerkki osoittaa tiedostokoon 2 minuutin tallennukselle.
Silmän video (60 fps, harmaasävykuvana)

Silmän video

Täysi kuva (376 x

Silmän videon

Huonevideon

Äänitiedoston

Yhdistelmävideon

Aika yhdistelmävideoiden vientiin

koko (Mt)

koko (Mt)

koko (Mt)

tiedostokoko (Mt)

(minuutteina)

65,4

21,5

5,49

181

2-5

17,5

19,9

5,53

122

2-5

12,6

20,4

5,52

135

2-5

240)

Silmän kuva (160
x 120)

Pupillin kuva
(100 x 100)

Kohteessa Tutkimusvalinnat Silmän videon pakkaus -oletusasetus on Pois päältä. Tämä esimerkki näyttää tiedostokoon
eron pakatun ja pakkaamattoman 1 minuutin pituisen Kiertävä silmävideon välillä kohteessa 60 fps.

Kiertävä Silmän video (60 fps)
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Silmän video

Pakatun
silmän
videon koko
(MB)

Pakkaamattoman
silmän videon koko
(MB)

Tallennusaika (minuuteissa)

Täysi kuva (320 x 240)

28

431

1
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Hakemisto
E
Epäsymmetria 89

A
Adobe Reader 217
Algoritmi
Analyysi 240

Kalorinen kaksilämpöinen 155
Pään impulssi 101
Esityskaukosäädin 16
Tutkimussäätöjen kuvaus 16

Kalibrointi 239

yhteensopivat mallit 210

Keräys 240
Sakkadihylkäyskoodit 250
SPV 249, 258
Analyysi
Dynaamiset positionaaliset
tiedot 124
Kaloriset tiedot 148
Katsetiedot 51
Pään impulssitiedot
Vahvistus 88
Yksi tutkimus 88

G
GDT 207
H
Hallpike-Stenger 121
Hex Plot (heksametrinen kaavio) 100
Hihna
Vaihtaminen 32
Hitaan vaiheen nopeus (SPV)
Algoritmi 249, 258
Kaavio

Sakkaditiedot 67
Sivupoikkeamatiedot 62
Uudelleensijoittamisen
tiedot 132

Dynaaminen
positionaalinen

124-125

VOR-tiedot 59

Kalorinen 149

Arkisto 205

Katse 52

Asennus 210-211
Asetukset 210
Automaattinen protokolla 15
aVor 251

Uudelleensijoittaminen 133
Huippunopeus 91
Huomaamattomat sakkadit 99, 107
Huomautukset
Lisääminen 20

C

Muokkaus 23

Catch-up-sakkadi

Muokkaustyökalut 23

Analyysi 101

Tarkastele raportin valintoja 23,

Kriteerit 91
D
Demotiedot 216
Dix-Hallpike 121
Dynaamiset positionaaliset tiedot
Analyysi 124
Kerääminen 122
Tiedot 126
Dynaamiset positionaaliset
tutkimukset 121

168
I
Ikään perustuvat normatiiviset
tiedot 90
Ilmoitustaulukot 230
J
Jäljet
Toisto
Dynaamiset positionaaliset
tiedot 128
Katsetiedot 55
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Hakemisto

Sivupoikkeaman tiedot 64

Kaukosäädin

VOR-tiedot 60
Järjestelmän asetukset

Tutkimussäätöjen kuvaus 16
Yhteensopivat mallit 210

GDT 207

Käynnistysmoduulit 15

Lasien laiteohjelmisto 208

Käyttäjä 188

Pääkäyttäjä 200

Käyttäjän asetukset 200

Tietoja 208

Käyttötarkoitus 9

Tietokanta 204

Kennojen analyysi 155

Työaseman asetukset 202

Kennot-näyttö 153-154

Virhelokit 209

Kertojat 255
Keskiviitepiste 73

K
Kaaviot

Kieli 203
Klinikan tiedot

Värivalinnat 185
Kalibroinnin tarkistus

Mukauttaminen 216
Valinnat 197

Kalorinen 142

Koulutuskäyrät-ikkuna 85

Liikehermo 46

Koulutustila 82

Pään impulssi 77

Kyljellä maaten 121

Positionaalinen 118
Kalibrointi
Algoritmi 239
Kalorinen 140
Liikehermo 44

L
Lasit 31
istuvuus

Pään impulssi 75

väärä 34
Istuvuus

Positionaalinen 116
Kalorinen

kytkentä 213

Kalibrointi 140
Optimoi keräys 145
Silmänäyttö toisessa
monitorissa 145
Valinnat 193
Kalorinen tutkimus 145
Kaloriset tiedot
Analyysi 148
Kennot ja butterfly -analyysi 153
Kerääminen 146
Tiedot 150
Kasvotyyny
Vaihtaminen 32

oikea 34
Laiteohjelmisto 208
Puhdistaminen
Peili 31
Pinta 31
Sijoittaminen 33
Valmistelu 31
Lateraalinen tutkimus 71
Optimoi keräys 80
Liikehermo
Analyysi
Katse 51
Sivupoikkeama 62
VOR 59

Katse 48

Kalibroinnin tarkistus 46

Katse-tutkimukset 48

Kalibrointi 44
Katsetutkimustyyppien
kuvaus 48

Katsekaavio 55
Katsetiedot
Analyysi 51

Optimoi keräys 48

Kerääminen 49
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Sakkaditutkimustyyppien
kuvaus 64
Silmän liikkeen
videotallennus 41
Silmänäyttö toisessa
monitorissa 48
Sivupoikkeamatutkimuksen
kuvaus 60
Valinnat 186
VOR-tutkimustyyppien kuvaus 57
Lisävarusteet 230
M

P
Pään asennon palaute 188
Ei käytössä
Sivupoikkeamatutkimus 187
VOR-tutkimukset 187
Oletus päällä
Pään impulssin testit 188
SPV-tutkimukset 48, 120
Pään impulssi 71, 85, 188
Algoritmi 240
Analyysi
Catch-up-sakkadi 101

Monokulaarinen video Frenzel 158

Yksi tutkimus 88
Etenemiskaaviot 111

N
Näkö estetty
Lasien asettaminen 38
Liitä oikea kuppi 37
Liitä vasen kuppi 38
Poistaminen 40
Tarkista valotiiviys 38
Valmistelu 37
Näkyvät sakkadit 97, 106
Navigointipaneeli
Kuvaus 14
Näyttöalueet
Koon muuttaminen 17
Näyttöalueiden koon
muuttaminen 17
Näyttötilat
Tilojen välillä vaihtaminen 17
Normatiiviset tiedot 89, 189

Etenemistiedot 112
Heksametrinen kaavio 100
Kalibroinnin tarkistus 77
Kalibrointi 75
Näytön vaihtaminen 93
Normatiiviset tiedot 89, 189
Optimoi keräys 80
Potilaan valmistelu 31
Reaaliaikainen jälki 84
Silmän liikkeen
videotallennus 80
Tiedot 92
Tietojen kerääminen 85
Tutkimukset
Pään impulssi ja SHIMP 71
Valinnat 188
Pään impulssitutkimus LARP 73
Optimoi keräys 80
Pään impulssitutkimus RALP 73

O
Ohjelmisto
Asennuksen poisto 220
Asennus 210
Päivitys 220
Sekalaiset toimenpiteet 220
Tekniset tiedot 228
Uudelleenasennus 221
OTOsuite Vestibular -näyttö 14

Optimoi keräys 80
Perhoskaavio 153, 156
Poista
Tutkimus 21
Video 21
Video - vain tallennus 22
Positionaalinen
Analyysi
Dynaamiset
positionaaliset 124
Uudelleensijoittaminen 132
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Kalibroinnin tarkistus 118

Roll (tela) 121

Kalibrointi 116
Optimoi keräys 120
Silmän liikkeen
videotallennus 113
Silmänäyttö toisessa
monitorissa 120
Valinnat 191
Positionaaliset
Dynaamisten positionaalisten
tutkimustyyppien
kuvaus 121
Uudelleensijoittamisen
tutkimustyyppien
kuvaus 129
Potilaan valmistelu 31
Potilaan yhdistäminen 28
Potilas
Olemassa oleva potilas 26
Tarkastelu 29
Uusi 25
Yhdistäminen 28

S
Sähköposti 202
Sakkadihylkäyskoodit
Algoritmi 250
Sakkaditiedot
Analyysi 67
Keräys 65
Tiedot 69
Sakkaditutkimukset 64
Seurannat
Toisto
Sakkaditiedot 70
Tietojen
uudelleensijoittaminen 136
SHIMP-tutkimus 71
Sijaintitiedot
Likimääräinen arviointi 245
Silmän liike

Potilaan tuonti 177

Liikehermon videotallennus 41
Pään impulssin
videotallennus 80
Positionaalinen
videotallennus 113

Potilaan vienti 176
Pupillin tunnistus

Ulkoinen monitori 48, 120, 145
Silmän liikkeen tallennus

Potilasluettelo 25
Chartr 176
Luettelotoiminnot 174

Kalorinen 137
Liikehermo 41

Liikehermovideo 41
Silmän liikkeen videotallennus

Pään impulssi 71

Positionaalinen video 113

Positionaalinen 113

Video pään impulssista 80
Silmän sijainnin jäljitys 19

R
Raakatiedot 241
Latenssin laskeminen 243
Silmän sijainti 245
Tiedostojen kuvaukset 241
Raportti 164

Keräyksen aikana 50, 61, 66, 122,
131, 147
Sivupoikkeamatesti 60
Sivupoikkeamatiedot

Muokkaa 164

Analyysi 62

Työkalupalkin painikkeet 173

Kerääminen 61

Valinnat 168, 198
Raporttiluettelot
Mukauttaminen 167
Näyteluetteloiden tuonti 215
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Analyysinäyttö 52, 56, 63, 67,
124, 133, 149, 154

Tiedot 63
Spontaneous (spontaani) 48
Suunnan vallitsevuus
Kaksilämpöinen 155
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Yksilämpöinen 154

Tietojen
uudelleensijoittaminen

Symbolit 236
Synkronoitu huonevideo

136
Videotallennus 162

Asennus 214

VOR-tiedot 60
T

Tosiaikainen jälki 84

Tallennuskohde 218

Tuo 177
Turvallisuus

Tarkastele raportin valintoja 168
Tarkoitettu käyttäjä 9

huomautukset 11
Ohjeet ja valmistajan
ilmoitustaulukot 230

Tarrat 237
Tiedot
Dynaamiset positionaaliset
tiedot 126

valmistajan vastuu 238
Tutkimuslista

Kaloriset tiedot 150

Potilaan tutkiminen 29
Tutkimusluettelo

Katseen tiedot 53
Pään impulssitiedot 92

Yhdistettyjen tutkimusten
analyysi 24

Sakkaditiedot 69
Sivupoikkeamatiedot 63
Uudelleensijoittamisen
tiedot 134
VOR-tiedot 59

Yksittäiset tutkimukset 20
Tutkimusten nimeäminen
uudelleen 21
Tutkimusympäristö

Tietoja 208

Liikehermo 41

Tietokannat 174, 204

Pään impulssi 71

Arkisto 204
Automaattinen
varmuuskopiointi 206
Automaattisen varmuuskopioinnin
asetukset 204
Tietokonetta koskevat
vaatimukset 210
Tietokonetta koskevat
vähimmäisvaatimukset 210
Toinen monitori
Näytä kalorinen video 145
Näytä liikehermovideo 48
Näytä positionaalinen video 120
Toisto
Dynaamiset positionaaliset
tiedot 128
Kaloriset tiedot 152
Katsetiedot 55
Pään impulssin tiedot 108
Sakkaditiedot 70
Sivupoikkeaman tiedot 64
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Positionaalinen 113
Työaseman asetukset 202
Kieli 203
Sähköposti 202
U
Ulkoinen monitori
Asettaminen 214
Liikehermon näyttö 48
Positionaalinen näyttö 120
Uudelleenanalyysi
Dynaamiset positionaaliset
tiedot 127
Kaloriset tiedot 151
Katsetiedot 53
Pään impulssitiedot 93
Sakkaditiedot 69
Uudelleensijoittamisen
tiedot 135
Uudelleensijoittaminentutkimukset 129
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Positionaalinen 113

Uudelleensijoittamisen tiedot
Analyysi 132

Vienti

Kerääminen 130

ASCII 176

Tiedot 134

PDF 176
XML 176

V

Virhelokit 209

Vahvistuksen epäsymmetria
Kalorinen kaksilämpöinen 155

Virranhallintavalinnat 247
VOR-tiedot

Pään impulssi 89, 101
Vahvistus
analyysi 88, 90
Valinnat

Analyysi 59
Kerääminen 57
Tiedot 59
VOR-tutkimukset 57

Kalorinen 193

VORS 57

Klinikan tiedot 197

VVOR 57

Liikehermo 186
Positionaalinen 191

W

Raportti 198

Web-kamera

Värit 185

Asennus 214

Yleiset 180
Värivalinnat 185

X

Varmuuskopiointi 206

XML-kertojat 255

Vianmääritys 223
Videon koko 258
Videon tallennus
huoneen tallennusnopeus 160
silmän tallennusnopeus 160
Videon toisto

Y
Yksipuolinen heikkous
Kaksilämpöinen 155
Yksilämpöinen 154

Dynaamiset positionaaliset
tiedot 128
Kaloriset tiedot 152
Katsetiedot 55
Pään impulssin tiedot 108
Sakkaditiedot 70
Sivupoikkeaman tiedot 64
Tietojen
uudelleensijoittaminen

136
Videotallennus 162
VOR-tiedot 60
Videotallennus
Pään impulssitutkimus
Videotallennus 158
Silmän liike
Liikehermo 41
Pään impulssi 80
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