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1

Inleiding
Gefeliciteerd! U bent de eigenaar van een geavanceerd nieuw ICS Impulse-systeem dat is ontwikkeld in samenwerking met
de artsen Ian Curthoys, Michael Halmagyi en anderen aan de University of Sydney is ontwikkeld.
Om u te helpen het ICS Impulse-systeem zo optimaal mogelijk te gebruiken, wordt uw systeem geleverd met een gebruiksaanwijzing, van toepassing zijnde quick guides en een of meerdere trainingsvideo's. De elektronische versie van de
gebruiksaanwijzing zit in de toepassing. De gebruiksaanwijzing wordt bij elke installatie van een nieuwe versie van de
OTOsuite Vestibular bijgewerkt. We hopen dat u de handleiding gebruiksvriendelijk vindt en dat u dankzij de tips en informatie nauwkeuriger gegevens kunt verzamelen voor uw beoordeling van vestibulaire aandoeningen, testresultaten en rapporten en patiëntinformatie gemakkelijker kunt ophalen.

1.1

Beschrijving van het apparaat
ICS Impulse is een combinatie van hardware en software. De patiënt draagt een lichte, nauw aansluitende bril waarop een
zeer kleine, zeer lichte en zeer snelle USB-videocamera en een halfverzilverde spiegel zijn aangebracht. Deze transparante
spiegel reflecteert het beeld van het oog van de patiënt in de camera. Het oog wordt verlicht door een diode die een
zwak infraroodlicht uitstraalt dat door de patiënt niet kan worden waargenomen. Een kleine sensor op de bril meet de
hoofdbeweging. Het hele brilsysteem is licht, maar moet stevig op het hoofd worden bevestigd zodat de bril zo weinig
mogelijk verschuift. De software registreert tijdens de zogenaamde 'head impulse test' informatie en geeft deze informatie
weer. De basis head impulse test begint terwijl de tester achter de patiënt met de bril staat. Terwijl de patiënt wordt
gevraagd naar het fixatiepunt op een projectievlak voor hem te staren, draait de tester het hoofd van de patiënt horizontaal over een kleine hoek (ongeveer 10-20 graden) op een korte, abrupte en onvoorspelbare manier, waarbij de richting en de snelheid variëren. De bril verzamelt zowel hoofd- als ooggegevens. De gyroscoop meet de snelheid van de
hoofdbeweging (de stimulus). De hogesnelheidcamera neemt het oogbeeld op. De OTOsuite Vestibular-software verwerkt
de hoofdsnelheidsgegevens en de snelheidsgegevens van de oogbewegingen (de respons). Door gelijktijdige weergave van
de hoofd- en oogbewegingsgegevens kan de arts vaststellen of de respons binnen de normale grenzen valt.
De OTOsuite Vestibular-software registreert ook tijdens de Positieafhankelijk en Oculomotor-tests informatie en geeft
deze informatie weer. Een Positieafhankelijk test wordt uitgevoerd door de patiënt van positie te veranderen. In het
voorbeeld van Dix-Hallpike zit de patiënt en wordt zijn hoofd 45 graden naar één zijde gedraaid. Vervolgens wordt de patiënt van de zittende naar de liggende positie gebracht. Een Oculomotor-test wordt uitgevoerd door de patiënt naar verschillende richtingen of onder verschillende omstandigheden te laten staren. In het voorbeeld van Blikrichting zit de
patiënt en wordt hem gevraagd naar links, omhoog, omlaag of naar het midden te kijken. De Blikrichting-test kan met afgedekte of niet-afgedekte ogen worden uitgevoerd. Voor zowel de Positieafhankelijk als de Oculomotor-test verzamelt de
bril hoofd- en ooggegevens. De versnellingsmeter in de kleine sensor meet waar het hoofd zich in de ruimte bevindt. Die
informatie wordt geregistreerd en de software geeft de hoofdpositie van de patiënt of elke beweging tijdens de test weer.
De hogesnelheidcamera neemt het oogbeeld op. De OTOsuite Vestibular-software verwerkt de oogsnelheidsgegevens (de
respons). De oogbeweging wordt geanalyseerd om de snelheden in de langzame fase te bepalen (SPV). De hoofdgegevens
worden tijdens de verzameling alleen gebruikt om weer te geven of het hoofd van de patiënt beweegt en om de tester te
helpen het hoofd van de patiënt in de juiste positie voor de test te brengen. Dit noemen we de 'Feedback hoofdpositie'.
Voor tests waarin de snelheid in de langzame fase wordt gemeten, worden de oogpositiecurve en een grafiek met de snelheidspunten van de langzame fase weergeven. In Oculomotor zijn er 2 tests, VOR en Monoculaire volgbeweging, die
geen SPV-tests zijn. Met de VOR (vestibulo-oculaire reflex) kunnen zowel de visuele VVOR als de VOR-onderdrukking
(VORS) worden uitgevoerd. Deze test lijkt sterk op de head impulse test, maar de hoofdbeweging is langzaam (0,5 Hz) en
klein (10 graden). In VVOR zit de patiënt en beweegt de onderzoeker het hoofd van de ene zijde naar de andere (zoals een
sinusoïde), terwijl de patiënt naar een vast doel staart. In VORS zit de patiënt en beweegt de onderzoeker het hoofd van
de ene zijde naar de andere (zoals een sinusoïde), terwijl de patiënt naar een bewegend punt staart dat door een van de
lasers van de bril wordt geprojecteerd. De analyse lijkt op die van de hoofdimpuls waarbij door gelijktijdige weergave van
de hoofd- en oogbewegingsgegevens de arts kan vaststellen of de respons binnen de normale grenzen valt. In Monoculaire
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volgbeweging (ook wel de afdektest of de afwisselende afdektest genoemd) zit de patiënt en bedekt en ontbloot de tester een oog. De OTOsuite Vestibular-software meet de oogpositiecurve met en zonder afdekking en geeft een gemiddelde
verschuiving van de oogpositie weer.

1.2

Beoogd gebruik
Het ICS Impulse-systeem wordt gebruikt bij het beoordelen van de vestibulo-oculaire reflex (VOR) en nystagmus door het
meten, opnemen, weergeven en analyseren van oog- en hoofdbewegingen.

1.3

Beoogde gebruiker
Opmerking • Het ICS Impulse-systeem is uitsluitend bedoeld voor gebruik door bevoegd medisch personeel.

Deze handleiding beschrijft het gebruik van het apparaat in combinatie met de software voor het testen van het vestibulaire systeem van kinderen en volwassenen. Van de lezer wordt aangenomen dat hij voorkennis heeft van de medische
en wetenschappelijke feiten die ten grondslag liggen aan de procedure. Daarom worden de onderzoeksmethoden alleen
in zoverre vermeld als nodig is voor een juiste, veilige toepassing van het ICS Impulse-systeem.
U kunt meer informatie vinden in de vHIT-trainingsvideo of op www.icsimpulse.com. Kom meer te weten over het onderzoek achter de ICS Impulse op www.headimpulse.com.

1.4

Over deze handleiding
Dit is uw leidraad voor het gebruik van de basisfuncties om door OTOsuite Vestibular en de verschillende modules van
OTOsuite Vestibular te kunnen navigeren. Dit betreft hoofdfuncties zoals het afdrukken van de testresultaten, de verwerking van de patiënt- en gebruikersadministratie en het beheer van gegevens en het testapparaat.

Training
We raden u aan uzelf vertrouwd te maken met de functies van OTOsuite Vestibular en het testtoestel voordat u een patiënt gaat testen. Ga naar pagina ► 83 voor informatie over de trainingmodus die is ontwikkeld om u te leren hoe u een
goed hoofdimpulsmanoeuvre kunt uitvoeren voordat u een patiënt gaat testen.

1.4.1

Veiligheid ICS Impulse
Deze handleiding bevat informatie en waarschuwingen die moeten worden opgevolgd om de veilige werking van het ICS
Impulse-systeem te garanderen.

Let op • Regels en voorschriften van lokale overheden moeten, indien van toepassing, altijd worden opgevolgd.

Veiligheidsinformatie wordt vermeld wanneer dat relevant is en de algemene veiligheidsaspecten worden beschreven op
pagina ► 11 en verder.
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1.5

Typografische conventies
Het gebruik van Waarschuwing, Let op en Opmerking
Om uw aandacht te vestigen op informatie over een veilig en correct gebruik van het apparaat en/of de software, worden
in de handleiding de volgende veiligheidsaanbevelingen gebruikt:

Waarschuwing • Geeft aan dat er risico bestaat op ernstig of dodelijk letsel bij de gebruiker of de patiënt.

Let op • Geeft aan dat er risico bestaat van letsel bij de gebruiker of patiënt, of van schade aan gegevens of het apparaat.

Opmerking • Geeft aan dat speciale aandacht vereist is.

1.5.1

Navigeren in de handleiding
Selecteerbare venstertabbladen, pictogrammen en functies worden vetgedrukt weergegeven, zoals bijvoorbeeld in:

•

10
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Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Deze handleiding bevat informatie en waarschuwingen die moeten worden opgevolgd om de veilige werking van de in
deze handleiding besproken apparaten en software te waarborgen. Regels en voorschriften van lokale overheden moeten,
indien van toepassing, altijd worden opgevolgd.
Otometrics ICS-producten zijn niet bedoeld voor gebruik met apparaten die niet door Otometrics zijn goedgekeurd. Een
combinatie van niet-goedgekeurde onderdelen kan leiden tot meer stroomverlies. Alle onderdelen van het ICS Impulsesysteem zijn geschikt voor gebruik in een patiëntenomgeving.
Wanneer het ICS Impulse-systeem samen met een testtoestel gebruikt wordt, moeten alle informatie en waarschuwingen
in de handleiding van dat testtoestel gevolgd worden.
Zie de specifieke handleidingen voor veiligheidsinstructies betreffende testmodules en testtoestellen.
1. De ICS Impulse-systeembril bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden. Om veiligheidsredenen
en om de garantie niet te laten vervallen, mogen onderhoud en reparaties van elektrische medische apparatuur uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant van de apparatuur of door onderhoudspersoneel in erkende werkplaatsen. In geval van een defect dient u dit in detail te beschrijven en contact op te nemen met uw leverancier.
Gebruik een defect apparaat niet.
2. Houd de eenheid uit de buurt van vloeistoffen. Laat geen vocht in de eenheid komen. Door vocht in de eenheid kan
het instrument beschadigd raken en kan er voor de gebruiker of patiënt een risico op een elektrische schok ontstaan.
3. Gebruik het instrument niet in de aanwezigheid van ontvlambare stoffen (gassen) of in een zuurstofrijke omgeving.
4. Een laserproduct van klasse 2 wordt gebruikt voor de kalibratie. De laserstraal wordt van de voorzijde van de bril op
een vast oppervlak geprojecteerd.

Let op • Kijk niet rechtstreeks in de laserstraal. Het gebruik van andere middelen om het apparaat te bedienen of aan te passen of de uitvoering van andere dan in deze handleiding beschreven procedures kan tot
blootstelling aan gevaarlijke straling leiden.

5. Het wordt aanbevolen om het toestel te installeren in een omgeving waar de hoeveelheid statische elektriciteit tot
een minimum wordt beperkt. Het gebruik van antistatische vloerbedekking raden we bijvoorbeeld aan.
6. Geen enkel onderdeel mag gegeten, verbrand of op een andere manier gebruikt worden dan voor de toepassingen
vermeld onder Beoogd gebruik in deze handleiding.
7. Het apparaat kan volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd als normaal elektronisch afval.
8. Om veiligheidsredenen en vanwege de invloed op EMC moeten op de uitgangscontacten van de apparatuur aangesloten accessoires identiek zijn aan het bij het systeem geleverde type.
9. Het apparaat wordt van het stroomnet losgekoppeld door de USB-kabel te verwijderen.
10. Raak niet-medische onderdelen, zoals de laptop/computer of printer, en de patiënt niet gelijktijdig aan.
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11. Blootstelling aan elektromagnetische velden kan de registratie van correcte metingen verstoren. ICS Impulse De camera's en gyroscopen van het systeem zijn gevoelig voor elektrische storingen. Vermijd statische ontladingen en elektromagnetische velden.
12. Stop het gebruik van het apparaat onmiddellijk wanneer huidirritatie of ongemak optreedt.
13. Het installeren van software (toepassingen, programma's of hulpprogramma's) van derden die niet door Natus
Medical Denmark ApS is gespecificeerd, kan de veiligheid of efficiënte werking van dit systeem aantasten.
14. Het ICS Impulse-systeem moet geïnstalleerd en in bedrijf gesteld worden volgens de in deze handleiding verstrekte
EMC-informatie. Draagbare en mobiele RF-communicatieapparaten kunnen medische elektrische apparaten beïnvloeden. Het ICS Impulse-systeem kan gestoord worden door andere apparatuur met CISPR-emissievereisten.
15. Het gebruik van andere accessoires en kabels dan die vermeld voor dit apparaat kan leiden tot grotere emissies of
lagere bestendigheid van het ICS Impulse-systeem. Zie pagina ► 235 voor meer informatie.
16. Het ICS Impulse-systeem mag niet naast of op andere apparatuur gebruikt worden. Indien een dergelijke opstelling vereist is, moet de apparatuur of het systeem worden gecontroleerd om na te gaan of het in deze configuratie normaal
werkt.
17. In het montuur van de bril bevindt zich een kleine koelventilator. In het onwaarschijnlijke geval dat de koelventilatoropening wordt geblokkeerd, kan de temperatuur van de bril op de plek waar deze de patiënt raakt, oplopen
tot 42,2 °C.
18. Een head impulse test mag niet worden uitgevoerd bij patiënten met nekletsel of bij patiënten die op advies van hun
arts nekbewegingen moeten beperken of vermijden.
19. Waarschuwingen

Bij het aansluiten van apparatuur op de USB-aansluitingen moet rekening worden gehouden met het volgende:
•

Apparatuur moet zijn gecertificeerd overeenkomstig relevante EN-IEC-veiligheidsnormen, zoals ENIEC 60950.

•

Gebruik van aangesloten apparatuur in een patiëntenomgeving; zie Opmerking 1. Zorg dat het elektromedische systeem voldoet aan de eisen van EN 60601-1 of IEC 60601-1 (2005), 3e editie.

Opmerking 1: het ICS Impulse-systeem maakt deel uit van een elektromedisch systeem. Bij het opstellen
van een elektromedisch systeem moet de persoon die de werkzaamheden uitvoert er rekening mee houden dat het aansluiten van apparatuur die niet voldoet aan dezelfde veiligheidseisen als het ICS Impulsesysteem, het veiligheidsniveau van het systeem als geheel kan aantasten. Het ICS Impulse-systeem is ontworpen om te voldoen aan de eisen van EN 60601-1 of IEC 60601-1 (2005), 3e editie, wanneer de pc,
printer en dergelijke buiten het bereik van de patiënt zijn geplaatst, d.w.z. niet binnen een afstand van
circa 1,5 m/5 ft.
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Systeem opstarten
1. Zet de computer aan.
2. Dubbelklik op het OTOsuite Vestibular-icoon.

Opmerking • Sluit de software wanneer deze niet wordt gebruikt om de levensduur van de brilonderdelen te verlengen. Als de software open blijft staan, blijft de ventilator werken om de bril te koelen.

Aanmelden

Opmerking • Bij een nieuwe installatie van OTOsuite Vestibular worden een beheerdersgebruikersnaam en -wachtwoord verstrekt. Verwijder de gebruikersnaam en het wachtwoord in het aanmeldingsscherm NIET voordat er ten minste één nieuwe gebruikersnaam met wachtwoord is toegevoegd. Zorg ervoor dat ten minste één gebruiker
beheerdersprivileges heeft. Om te weten hoe u nieuwe gebruikers moet toevoegen, gaat u naar pagina ► 206.

Op het aanmeldingsscherm

Opmerking • Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

1. Voer uw gebruikersnaam in.
2. Voer uw wachtwoord in en klik op OK.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Het OTOsuite Vestibular-scherm

Navigatiepaneel

A - Algemene patiëntenfuncties, zoals het aanmaken van een nieuwe patiënt en toegang tot de
lijst van alle patiënten voor wie gegevens zijn verzameld. Via de patiëntenfuncties kunnen onder
andere de patiëntgegevens worden gewijzigd en een of meerdere tests worden uitgevoerd vanuit
de lijst Automatisch protocol. Verzamelde tests opent een lijst van alle reeds uitgevoerde tests
die zijn geordend op testdatum. Zie pagina ► 29.
B - Items gegroepeerd in een reeks menu's. De licentie in de bril bepaalt welke testgroepmenu's
(bijvoorbeeld Oculomotor , Hoofdimpuls) er worden geopend als OTOsuite Vestibular de eerste
keer wordt opgestart. Klik op

om de items in een groepmenu weer te geven of

om ze te ver-

bergen. Wanneer de software opnieuw wordt opgestart, blijven de groepen ingesteld zoals in de
vorige sessie.

Opmerking • Eerder verzamelde gegevens voor de patiënt worden aangeduid met een vinkje
naast de naam van elk testtype.

C - Knop voor toegang tot de Gebruiksaanwijzing.

14

Statusbalk

Knop voor het verbergen of weergeven van het navigatiepaneel (D), de knop uitloggen (E), de huidige operator (F), de systeemstatus (G), de huidige datum (H) en de huidige tijd (I).

Tabvensters

De bovenste tabbladen komen overeen met de menugroep(en) waarvan een item in de groep is
geopend. In dit voorbeeld is het bovenste tabblad Oculomotor (K). De overeenstemmende onderliggende tabbladen (J) zijn beschikbaar. Het actieve venster is het venster voor het verzamelen van
gegevens. Met de tabbladen voor de andere vensters kunnen resultaten worden bekeken en vergeleken.
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Opstartmodule
Welke test wordt geopend wanneer OTOsuite Vestibular wordt opgestart, is afhankelijk van de instellingen in Testopties.
Ga naar het menu Opties in het navigatiepaneel en klik op Testopties. Het venster Algemeen met de instellingen voor
Automatisch protocol opent zich:
•

Automatisch protocol staat op Uit - Wanneer de toepassing wordt gestart, is de test die zich opent de geselecteerde
Opstartmodule. Selecteer indien gewenst een andere test in de lijst Opstartmodule.

•

Automatisch protocol staat op Aan - Wanneer de toepassing wordt gestart, is de test die zich opent de eerste test in
de Automatisch protocol.

Gegevens beginnen te verzamelen
Om te beginnen met gegevens verzamelen klikt u op het testtype in de lijst Automatisch protocol of op de testnaam in de
toepasselijke testgroep in het navigatiepaneel.
•

Automatisch protocol - Klik in de groep Testlijsten op Automatisch protocol.

Klik in de lijst op het testtype.

Testtypes die in de lijst in het grijs zijn weergegeven, behoren tot een testgroep waarvoor de bril geen licentie heeft.
Ga naar pagina ► 184 voor informatie over het wijzigen van de lijst Automatisch protocol.

Het venster Testopstelling is het startvenster. De selecties in dit venster komen overeen met het geselecteerde testtype. De instellingen voor Rotatoir komen overeen met de instellingen in Testopties.
Automatisch protocol staat op Aan - Aan het einde van elke verzameling is het startvenster voor elk nieuw testtype
het venster Verzameling, behalve in de volgende gevallen:
•

ROI-waarde verschilt van het vorige testtype (bijvoorbeeld Dix-Hallpike versus Hoofdimpuls)

•

of een Rotatoir referentieframe is vereist omdat Rotatoir niet werd geselecteerd voor een eerder testtype
in de lijst.

Bij deze uitzonderingen is het startvenster voor elk nieuw testtype het venster Testopstelling.

Automatisch protocol staat op Uit - Klikken op het testtype is hetzelfde als klikken op het testtype in het navigatiepaneel: een enkele test wordt uitgevoerd en het venster Analyse verschijnt aan het einde van de verzameling.
Voor Ogen gesloten/afgedekt worden de instellingen als aangegeven in het testtype gebruikt (in plaats van de geselecteerde instellingen in de Testopties). Deze instelling kan worden gewijzigd in het venster Testopstelling voor aanvang van het verzamelen.
•

Testnaam in het navigatiepaneel - Klik op de testnaam.

Otometrics - ICS Impulse USB

15

4 Het OTOsuite Vestibular-scherm

In het venster Testopstelling is het eerste keuzerondje geselecteerd (het meest
linkse). Ogen gesloten/afgedekt en Rotatoir volgen de instellingen in Testopties.
Wijzigingen aan Ogen gesloten/afgedekt en Rotatoir blijven bewaard wanneer
nieuwe testmanoeuvres worden geselecteerd. Na elke test verschijnt het venster
Analyse.

Presentatieafstandsbediening
De presentatieafstandsbediening biedt een alternatieve methode voor bepaalde testfuncties:

hoofdpositie

Houd, vóór aanvang van de gegevensverzameling, de linkerknop gedurende minstens
2 seconden ingedrukt in plaats van te klikken op Midden. (Het scherm wordt bijgewerkt wanneer u de knop loslaat.)

•

Een test starten

Druk op de linkerknop

•

De testduur verlengen

Houd, na aanvang van de gegevensverzameling, de linkerknop ingedrukt totdat een
toon bevestigt dat de test is verlengd. (Het scherm wordt bijgewerkt wanneer u de
knop loslaat.)

•

Een test stoppen

Druk op de rechterknop

•

Een foutenmarkering op
de curve aanbrengen
voor elke SPV-test

Houd, na aanvang van de gegevensverzameling, de linkerknop ingedrukt

•

De curve voor de test

Druk op de linkerknop om aan te geven dat het oog is afgedekt

Monoculaire volgbeweging markeren

Druk op de linkerknop om aan te geven dat het oog niet is afgedekt

•

Bij gebruik van Feedback

Zie pagina ► 215 voor informatie over de presentatieafstandsbediening.

Grootte schermdelen wijzigen

Opmerking • Wanneer een deel van het scherm met een dikke blauwe lijn van de rest gescheiden wordt, kan het groter of kleiner gemaakt worden. Om bijvoorbeeld het navigatiepaneel breder te maken, kunt u de cursor op de blauwe
lijn plaatsen tot een dubbele pijl (A) verschijnt. Klik op de linkermuisknop en sleep de lijn naar een nieuwe locatie.
Deze balkjes scheiden vensters verticaal zoals hier getoond wordt, maar kunnen vensters ook horizontaal scheiden.
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Schakelen tussen weergavemodi
De testresultaten voor alle tests (Oculomotor , Hoofdimpuls en Positieafhankelijk) worden standaard in vensters van
gelijke grootte weergegeven (normale weergavemodus).
Klik op het kleine vakje rechtsboven in een venster binnen de groep om het te vergroten.

Voorbeeld van normale weergavemodus met een klein vakje (A) (venster 2D-analyse van Hoofdimpuls)

Otometrics - ICS Impulse USB
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Klik op de twee overlappende vakjes in het vergrote venster om terug te keren naar de normale weergavemodus.

Voorbeeld van normale weergavemodus met twee overlappende vakken (B) (2D-analyse)

Oogpositiecurves weergeven
De weergave van tests die oogpositiecurves bevatten, is aanpasbaar.
Afhankelijk van de instellingen in Testopties, worden horizontale (HR)- en verticale (VR)-oogpositiecurves weergegeven in
het venster Oogpositiecurves. Verzameling en Analyse kunnen afzonderlijk worden ingesteld. Deze instellingen gelden
voor alle patiënten.

Wanneer u patiëntgegevens in Analyse bekijkt, kunt u wijzigingen aanbrengen die alleen van toepassing zijn op de open
patiënt.
Om te veranderen welke curves moeten worden weergegeven, vinkt u het passende vakje in de curvelegenda aan of uit.
De nieuwe instelling blijft behouden wanneer de test opnieuw wordt geanalyseerd. Wanneer het patiëntenbestand wordt
gesloten of een andere test van de testlijst voor die patiënt wordt geselecteerd, verandert de weergave in functie van wat
in de Testopties werd geselecteerd.

Opmerking • Wijzigingen aan instellingen in de Testopties terwijl de patiënt openstaat, zullen worden uitgevoerd
voor de open patiënt.
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Testgegevens beheren
Om testgegevens weer te geven, opent u de patiënt. Klik op Verzamelde tests in de groep Testlijsten voor een lijst van
alle uitgevoerde tests voor de open patiënt. De tests zijn geordend op testdatum. Zie pagina ► 29.

5.1

Testlijst - analyse van één test
In het venster Test kunt u de lijst met tests voor een patiënt weergeven. Door op de kolomkoppen te klikken kunt u de
volgorde van de tests veranderen om een specifieke test gemakkelijker terug te vinden. Er kunnen opmerkingen aan een
specifieke test worden toegevoegd.

Een test selecteren
Klik op het venstertabblad Test en vervolgens op de gewenste test om deze
weer te geven.
Klik op een van de kolomkoppen om
een specifieke test gemakkelijker terug
te vinden. Klik bijvoorbeeld op de
kolomkop Datum & tijd om de volgorde van oplopend (van oud naar
recent) te veranderen in aflopend (van
recent naar oud).

Opmerkingen aan een geselecteerde test toevoegen
Zie pagina Testopmerkingen invoeren ► 22 voor meer informatie over testopmerkingen.
Wanneer u de test hebt geselecteerd, kunt u opmerkingen toevoegen in
•

het venster Opmerkingen of

•

klik op Opmerkingen, dat bewerkingstools bevat.

Opmerkingen kunnen in de vensters Test en Opmerkingen worden bekeken.

Om een test voor een bepaald doel te markeren (bijvoorbeeld om abnormale resultaten aan te geven), vinkt u het vakje
onder de kolomkop met de unieke identificatiecode aan:
.
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Een geselecteerde test verwijderen
Om een test te verwijderen, selecteert u de test en klikt u op Test verwijderen. Ga naar pagina Een test selecteren ► 19
voor meer informatie over het selecteren van een test.

Let op • Kiest u ervoor om de geselecteerde test te verwijderen en klikt u op Ja wanneer de prompt verschijnt, dan worden de testgegevens definitief verwijderd. Er is geen mogelijkheid om de test terug te halen.

Video's verwijderen
Het is raadzaam video's die niet nodig zijn te verwijderen, zodat ruimte kan worden bespaard op de harde schijf. Nadat er
een of meerdere video's zijn verwijderd, kunnen de videogegevens niet meer worden teruggehaald.
Wanneer in de Algemeen opties Video's autom. opslaan is ingesteld op Uit, verschijnt, telkens wanneer een nieuwe
video wordt aangemaakt, een bericht waarin u wordt gevraagd of u de video wilt opslaan. Dankzij deze optie kunt u alleen
de video's opslaan die u echt nodig hebt.
Als de test zowel oogbeelden als kamerbeelden bevat, kunnen de oog- of kamerbeelden niet afzonderlijk worden verwijderd.
Klik op Video verwijderen om de video('s) voor een geselecteerde test te verwijderen. Ga naar pagina ► 19 voor meer
informatie over het selecteren van een test.

Een test hernoemen
Als een test onder een verkeerde naam werd uitgevoerd (bijvoorbeeld als de geselecteerde Calorisch test Links koud was,
maar de uitgevoerde Calorisch test Rechts koud), kan de test worden hernoemd. Klik op Test hernoemen. Kies de
nieuwe testnaam uit de vervolgkeuzelijst met tests. Als de Ogen gesloten/afgedekt-status niet correct is, vinkt u het
vakje Ogen gesloten/afgedekt aan of uit. Klik op Opslaan.
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Hoofdimpuls-video's
Ga naar pagina ► 111 voor informatie over het verwijderen van video's uit het venster Hoofdimpuls Afspelen.

Video opnemen/afspelen-video's
Klik in het menu Video's op Video opnemen/afspelen om de video('s) te verwijderen. Klik op Afspelen. Als de test niet
gemarkeerd is, klikt u op de gewenste test om deze te selecteren. Klik op Video verwijderen.

Let op • Kiest u ervoor om de video voor de geselecteerde test te verwijderen en klikt u op Ja, dan worden de videogegevens definitief verwijderd. Er is geen mogelijkheid om de videogegevens terug te halen.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Testopmerkingen invoeren
Testopmerkingen worden toegevoegd in het venster Opmerkingen, dat bewerkingstools bevat.

Opmerkingen-venster
(Hoofdimpuls )

Geselecteerde tekst knippen
Geselecteerde tekst kopiëren
Geknipte of gekopieerde tekst plakken
Vette opmaak toepassen
Cursieve opmaak toepassen
Onderstrepen
Acties (invoeren van tekst, opmaken van
tekst enz.) ongedaan maken, te beginnen
bij de meest recente actie en verder in
omgekeerde volgorde van de uitgevoerde
acties.
Een ongedaan gemaakte actie opnieuw uitvoeren, te beginnen bij de meest recente
ongedaanmaking en verder in omgekeerde
volgorde van ongedaan maken.

Opmerkingen die tijdens de tests worden toegevoegd, worden naargelang het testtype en de sessie opgeslagen en kunnen
in het venster Opmerkingen van de geselecteerde test worden weergegeven en bewerkt.

Opmerkingen bewerken
Opmerkingen kunnen in de vensters Test en Opmerkingen worden bekeken.

Opmerkingen kunnen in het venster Opmerkingen van de geselecteerde test worden bewerkt. In de kolom Opmerkingen
van het venster Test kan er tekst worden toegevoegd en verwijderd.

Opmerkingen in het venster Rapportopties beheren.
Testopmerkingen die tijdens de analyse worden toegevoegd, kunnen in het venster Rapportopties beheren worden weergegeven, maar niet bewerkt. Opmerkingen kunnen in het rapport worden opgenomen.
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5.2

Testlijst - Analyse gecombineerde test
In dit testlijstvenster kunt u de tests selecteren die u wenst op te nemen in de analyse van een gecombineerde test. Deze
analyse kan worden bekeken in het analysevenster (bijvoorbeeld de Hex Plot (Hexagonale grafiek) -analyse van Hoofdimpuls-tests) en in het rapport.
Selecteer de op te nemen tests
Om een of meer tests toe te voegen, klikt u op de knop naast de testnaam in de kolom Weergeven. Om een of meer
tests te verwijderen, klikt u op de knop naast de testnaam in de kolom Weergeven.
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6

Patiëntgegevens invoeren/patiëntenlijsten
Huidige patiënt groep
De groep Huidige patiënt bevat informatie over de patiënt die op dat ogenblik openstaat.

•

Klik op Bewerken om de patiëntinformatie te wijzigen.

•

Klik op Sluiten om de huidige patiënt af te sluiten en een nieuwe tijdelijke patiënt op te starten.

Opmerking • Wanneer geen enkele patiënt openstaat, is een tijdelijke patiënt beschikbaar. Met de tijdelijke patiënt
kunnen tests opgestart worden zonder patiëntgegevens te moeten invoeren.

De tijdelijke patiënt krijgt een uniek nummer op basis van de datum en het tijdstip waarop het patiëntdossier is aangemaakt (jjjjmmdduummss waarbij jjjj=jaar, mm=maand, uu=uur, dd=dag, mm=minuut en ss=seconde).
Zodra er gegevens zijn opgeslagen, wordt u gevraagd de tijdelijke patiëntinformatie te bewerken. Voor informatie over het
bewerken van bestaande patiëntinformatie, ga naar pagina ► 25.

Patiëntgroep
Met deze groep kunt u een nieuwe patiënt aanmaken, een lijst van bestaande patiënten weergeven en alle beschikbare
tests voor een patiënt beheren.

Nieuwe patiënt
Klik op Nieuwe patiënt om informatie voor een nieuwe patiënt in te voeren. Vul de patiëntinformatie in het formulier in:

24

Otometrics - ICS Impulse USB

6 Patiëntgegevens invoeren/patiëntenlijsten

•

Velden met een asterisk (*) moeten verplicht ingevuld worden.

•

Voor alle velden bedraagt het maximale aantal tekens 45.

•

De Patiënt-ID kan uit cijfers, letters of een combinatie van beide bestaan.

•

Klik op het pijltje naar beneden om het juiste geslacht te kiezen.

•

Het formaat van de geboortedatum is in de computerinstellingen bepaald en wordt als mm/dd/jjjj of dd/mm/jjjj weergegeven, waarbij mm=maand, dd=dag en jjjj=jaar. Enkel cijfers zijn toegelaten (letters kunnen niet gebruikt worden).

Opmerking • De geboortedatum van de patiënt is nodig om de leeftijdsgebonden normatieve gegevens te bepalen die
worden gebruikt voor hoofdimpulsgains voor die patiënt.

Klik op Annuleren om het formulier te sluiten zonder veranderingen op te slaan. Klik op Opslaan om de gegevens op te
slaan.

Opmerking • Het systeem waarschuwt u met een bericht bij het eerste verplichte veld dat niet is ingevuld.

Bestaande patiënt

Opmerking • Een volledige beschrijving van patiëntenlijstbewerkingen vindt u op pagina ► 178 en verder.

In de groep Patiënten klikt u op Patiëntenlijst. Het weergegeven venster geeft toegang tot bestaande patiënten. Patiëntinformatie is op basis van informatietype in kolommen verdeeld (bijvoorbeeld patiëntnaam en -identificatiecode).
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In sommige kolommen kunt u een bepaalde patiënt zoeken door slechts een paar karakters van de identificerende informatie in te voeren:
Achternaam.

Voor de kolommen waarvoor de zoekfunctie beschikbaar is, klikt u onder de kolomtitel. Een verticale cursor (A) en de knop voor het wissen van een zoekopdracht (B) worden weergegeven.
•

Typ een of meer letters of cijfers in om te zoeken.

•

Om de ingevoerde tekst te verwijderen, klikt u op

.

De verzamelde tests voor een bestaande patiënt worden in de betreffende testkolom met een vinkje aangeduid:

Oculomotor
Hoofdimpuls
Positieafhankelijk
Calorisch
Video's (Video Frenzel)

Opmerking • Het symbool voor unieke identificatiecode (

) geeft aan dat de gebruiker ervoor heeft gekozen één of

meerdere tests of video's te markeren voor een specifiek doel (bv. bij abnormale resultaten, resultaten die in een studie
zullen worden gebruikt, enz.).

Klik op de patiëntnaam om een patiënt te selecteren. Met de knoppen onder aan de patiëntenlijst kunt u het patiëntenbestand openen en bewerken:
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•

Klik op Openen om het bestand van deze patiënt te openen en de testresultaten weer te geven.
Eerder verzamelde gegevens voor de patiënt worden aangeduid met een vinkje
naast de naam van elk testtype.

Opmerking • Klik op Verzamelde tests in de groep Testlijsten voor een lijst
van alle uitgevoerde tests voor de open patiënt. De tests zijn geordend op testdatum. Zie pagina ► 29.

•

Klik op Bewerken om de bestaande patiëntinformatie te wijzigen.
Patiëntinformatie in dit formulier wijzigen:

Velden met een asterisk (*) moeten verplicht ingevuld worden.
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Twee patiënten samenvoegen
Het venster Samenvoegen laat toe gegevens van twee patiënten te combineren in één patiënt.
1. In de groep Patiënten klikt u op Patiëntenlijst.
2. Klik op het venstertabblad Samenvoegen.

Opmerking • Een patiënt die openstaat kan niet worden samengevoegd. De eerste geselecteerde patiënt wordt
Patiënt 1 genoemd. De tweede geselecteerde patiënt wordt Patiënt 2 genoemd.

3. Selecteer de twee patiënten die samen moeten worden gevoegd.

Opmerking • Er kunnen geen patiënten worden samengevoegd als er meer dan twee werden geselecteerd.

4. Klik op Samenvoegen. (De knop bevindt zich rechtsonder in het venster.)
5. Kies in de lijst Patiënt 1 of de lijst Patiënt 2 de vereiste Achternaam, Voornaam, Patiënt-ID, Geslacht, en Geboortedatum die moeten worden samengevoegd en opgenomen in het nieuwe bestand dat uit de samengevoegde bestanden ontstaat.

Opmerking • Er moet voor elk veld een keuze worden gemaakt, ook als er geen gegevens in de patiëntlijsten
staan. De gegevens worden samengevoegd in de patiënt die als eerste is aangemaakt.

6. Klik op OK. Er verschijnt een bericht ter bevestiging dat de geselecteerde patiëntenbestanden met succes werden
samengevoegd.
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Verzamelde tests lijst
Klik op Verzamelde tests in de groep Testlijsten
voor een lijst van alle uitgevoerde tests voor de
open patiënt. De tests zijn geordend op testdatum.
Het venster geeft alle gegevens weer die voor
die patiënt zijn verzameld. De tests zijn geordend
op datum en testgroep. (De meest recente tests
staan onder aan de lijst).
Elke testgroep bevat alle testtypes die binnen
die groep worden uitgevoerd.
Klik op ▶ om de testlijst voor een specifieke
datum of een specifieke testgroep te verbergen.
Klik op een testnaam om die testgegevens weer
te geven. Ga naar pagina ► 19 voor informatie
over de testlijsten.

Afmelden
Klik op Afmelden (A) linksonder in het scherm om uit te loggen.
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Configuratie voorafgaande tests

7.1

Voorbereiding van de patiënt
Waarschuwing • Een head impulse test mag niet worden uitgevoerd bij patiënten met nekletsel of bij patiënten die
op advies van hun arts nekbewegingen moeten beperken of vermijden.

Geef de patiënt de volgende algemene adviezen voordat u de test uitvoert:
•

Gebruik gedurende 48 uur vóór de test geen alcohol.

•

Draag geen make-up rond de ogen.

•

Draag comfortabele kleding.

7.2

Voorbereiding van de bril

7.2.1

Reiniging en onderhoud
De ICS Impulse-bril heeft geen preventief onderhoud nodig. Neem de volgende aanbevelingen omtrent reiniging en onderhoud in acht.
•

Laat het lenskapje op de camera wanneer de bril niet in gebruik is.

•

Houd het instrument schoon en zo stofvrij mogelijk. Verwijder stof met een zachte doek.

•

Reinig het montuur van de bril zo nodig met een doek die licht bevochtigd is met een oplossing van een mild reinigingsmiddel en water. Zorg dat er geen vocht in de bril komt. Stel de koelventilator niet bloot aan vocht.

Let op • Brilonderdelen nooit met reinigingsoplossingen besproeien of hierin onderdompelen. Hierdoor zouden de elektronica en/of optische elementen kunnen worden beschadigd.

•

Reinig het glas en/of de cameralens zo nodig met de meegeleverde reinigingsdoek. De aanwezigheid van vingerafdrukken op het glasoppervlak kan tot onnauwkeurige pupildetectie leiden. Als de camera of het glas niet schoon
is, zullen tijdens de gegevensverzameling artefacten zichtbaar zijn.

Let op • Door onjuiste reiniging van de spiegel of de cameralens kunt u krassen op het oppervlak veroorzaken.

Let op • In het montuur van de bril bevindt zich een kleine koelventilator. Blokkeer de ventilatorbladen op geen enkele
wijze.
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7.2.2

De hoofdband vervangen
1. Verwijder het gezichtskussen.
2. Gebruik een pen om de plastic klem naar beneden te duwen
en de bandklem die aan de bril is bevestigd naar buiten te
trekken.
3. Herhaal dit aan de andere kant.
4. Verwijder de kabel van beide bandklemmen.

5. Pak een nieuwe hoofdband.
6. Klem de bandklemmen aan beide zijden van de bril vast.
7. Bevestig de kabel aan beide bandklemmen.

7.2.3

Het gezichtskussen vervangen
Opmerking • Het gezichtskussen is voor eenmalig gebruik en dient voor iedere nieuwe patiënt te worden vervangen.

1. Om het gezichtskussen te verwijderen, buigt u de bril aan de tegenovergestelde zijde van de camera enigszins naar buiten en klikt u het gezichtskussen eruit. Maak het gezichtskussen aan de andere kant los.
2. Werp het gebruikte gezichtskussen weg.
3. Pak een nieuw gezichtskussen.
4. Plaats het lipje van het gezichtskussen ter hoogte van de opening aan de camerakant van de bril.
5. Zorg dat het gezichtskussen zich in het neusstuk bevindt.
6. Buig de bril enigszins aan de andere kant en plaats het lipje van het gezichtskussen ter hoogte van de opening aan deze
kant van de bril.
7. Controleer nogmaals of beide kanten goed vastzitten door erop te duwen.

Otometrics - ICS Impulse USB

31

7 Configuratie voorafgaande tests

7.3

Plaatsing van de bril
Wanneer de bril op de juiste manier is opgezet, zit hij comfortabel op de neusbrug en glijdt hij niet weg tijdens de test.

Let op • Het is belangrijk dat de bril goed zit. Als de bril niet goed zit, kan dit tot onnauwkeurige gegevens leiden. Als
de bril wegglijdt, leidt dit vaak tot onnauwkeurige gainwaarden (te hoog).

Opmerking • U kunt meer informatie vinden in de vHIT-trainingsvideo of op www.icsimpulse.com.

1. Voordat u de patiënt de bril opzet, dient u te zorgen dat
–

de bril is uitgerust met een nieuw, ongebruikt gezichtskussen. Zie pagina ► 31.

–

het glas schoon is. Zie pagina ► 30.

Opmerking • Het wegwerpgezichtskussen moet voor iedere nieuwe patiënt worden vervangen.

Let op • Door onjuiste reiniging kunnen er krassen op het spiegeloppervlak komen.

2. Vervang de band zo nodig. Zie pagina ► 31.
3. Plaats de bril op de neusbrug van de patiënt.
4. Plaats de band boven de oren van de patiënt en rond de achterkant van zijn of haar hoofd.
5. Trek de band strak genoeg aan, zodat de bril tijdens de test niet kan verschuiven.
6. Klem de kabelklem op de rechterschouder aan de kleding van de patiënt vast en zorg daarbij dat er enige speling in de
kabels is zodat de patiënt tijdens de test zijn of haar hoofd kan bewegen.
7. Controleer of de ogen wijd open zijn en of de oogleden de pupildetectie niet belemmeren. Trek de huid rond de
ogen zo nodig op de goede plaats:
kantel de onderkant van de bril naar buiten en weg van het gezicht, trek de huid onder het oog naar onderen en zet
de bril weer zo op het gezicht dat de huid op zijn plaats wordt gehouden. Kantel de bovenkant van de bril naar buiten
en weg van het gezicht, trek de huid boven het oog omhoog en zet de bril weer zo op het gezicht dat de huid op zijn
plaats wordt gehouden.
8. Kijk of de bril goed zit.
9. Nadat u de patiënt de bril hebt opgezet en de band hebt aangetrokken, kijkt u hoe de bril op het gezicht zit. Als er
openingen zijn tussen de bril en het gezicht van de patiënt, kan de bril wegglijden. Overweeg in dat geval het gebruik
van gezichtskussen #2.
Er ontstaan vooral openingen wanneer gezichtskussen #1 wordt gebruikt bij patiënten met een platte neusbrug, wat
een veelvoorkomende gelaatstrek bij personen van Aziatische afkomst is.
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Typen gezichtskussens
Gezichtskussen #1

Gezichtskussen #2

Pasvorm bril
De bril past slecht

De bril past goed
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Gebruik van het verkeerde gezichtskussen kan tot een slechte gegevenskwaliteit leiden
Voorbeeld 1 – Gegevens verzameld bij een Aziatisch-Koreaanse patiënt
Met gezichtskussen #1

Gainwaarden zijn verspreid en oogcurves zijn groter dan de hoofdcurve. Deze gegevens zijn het gevolg van een wegglijdende bril.
Met gezichtskussen #2

Gainwaarden liggen bij elkaar en oogcurves hebben een lagere amplitude. Deze gegevens wijzen op een goed passende
bril.
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Voorbeeld 2 – Gegevens verzameld bij een Aziatisch-Filipijnse patiënt
Met gezichtskussen #1

Gainwaarden liggen bij elkaar en de oogcurves liggen onder de hoofdcurve. Deze gegevens wijzen op een goed passende
bril.
Met gezichtskussen #2

Gainwaarden zijn verspreid en de oogcurves zijn druk. Het gezichtskussen #2 was oncomfortabel, waardoor de patiënt
veelvuldig moest knipperen en zich tijdens het hoofdimpulsmanoeuvre niet op het fixatiepunt kon fixeren.
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7.4

Plaatsing van het afdekkapje en ooglapje en de bril

7.4.1

voorbereiden
1. Niet testen in een volledig donkere ruimte. Intuïtief lijkt het misschien NIET zo, maar voor optimale resultaten is er
een beetje omgevingslicht nodig om een volledig lichtdichte testomgeving voor de patiënt te realiseren.
2. Bij patiënten met lange wimpers is het raadzaam om mascara te verwijderen. Mascara op de binnenkant van het
zwarte venster van het rechteroogkapje (waardoor de pupil wordt getraceerd en de oogbeweging wordt opgenomen)
kan het traceren van de pupil en het opnemen van de oogbeweging hinderen.

Belangrijk • RAAK HET ZWARTE VENSTER NIET AAN
Raak het zwarte venster niet aan wanneer u het rechter oogkapje plaatst. Oliën in de huid verminderen de doeltreffendheid van de anticondenslaag op het venster. Door vingerafdrukken kan de pupil mogelijk moeilijk worden
getraceerd.

3. Neem een set met een afdekkapje voor het rechteroog en een ooglapje voor het linkeroog.

Let op • Het afdekkapje en het ooglapje zijn voor eenmalig gebruik, dienen voor iedere nieuwe patiënt te worden
vervangen en mogen niet worden gereinigd en opnieuw worden gebruikt.

Kapje rechteroog

Lapje linkeroog

4. Vertel de patiënt dat het voor hem/haar even volledig donker zal zijn. Vertel de patiënt dat de camera in de bril de
oogbewegingen nog altijd kan opnemen ook al kan hij/zij zelf niets zien.

7.4.2

Het rechteroogkapje aanbrengen
1. Verwijder het plastic folie van de achterkant van het kapje.
2. Vraag de patiënt om zijn/haar oog wijd open te doen.

Opmerking • U kunt het kapje het gemakkelijkst bevestigen door op dezelfde hoogte als de patiënt te zitten in plaats
van over hem/haar heen te buigen.

3. Vraag de patiënt om recht voor zich uit te staren. De pupil moet in het midden van het zwarte venster staan.
4. Houd het ooglid van de patiënt omhoog als dit afhangt om het kapje te kunnen plaatsen. Hierdoor blijft het oog van de
patiënt wijd open tijdens de tests.
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5. Vouw de binnenrand van het kapje om door de rand tegen de rechterzijde van de neus te plaatsen.

A. Rand

B.

Binnenrand omvouwen

6. Zorg ervoor dat het kapje gecentreerd over het oog wordt geplaatst (niet omhoog of omlaag gebogen).

Belangrijk • RAAK HET ZWARTE VENSTER NIET AAN
Raak het zwarte venster niet aan wanneer u het rechter oogkapje plaatst. Oliën in de huid verminderen de doeltreffendheid van de anticondenslaag op het venster. Door vingerafdrukken kan de pupil mogelijk moeilijk worden
getraceerd.

7. Druk zachtjes op de randen zodat het kapje rondom overal goed aansluit. Zorg ervoor dat het kapje geen licht doorlaat.

7.4.3

Het linkerooglapje aanbrengen
1. Verwijder de plastic folie van de achterkant van het ooglapje.
2. Vraag de patiënt om zijn/haar oog te sluiten.
3. Plaats het ooglapje met de bredere zijde naar de neus. Zorg ervoor dat het ooglapje gecentreerd over het oog wordt
bevestigd (niet schuin omhoog of omlaag).
4. Druk zachtjes op de randen zodat het kapje rondom overal goed aansluit. Zorg ervoor dat het ooglapje geen licht doorlaat.

7.4.4

Lichtdichtheid controleren
1. Laat de ogen van de patiënt zich gedurende enkele minuten aanpassen.
2. Vraag de patiënt of hij/zij licht kan zien. Laat de patiënt NIET rechtstreeks in een lamp kijken (spot, halogeenlamp,
gloeilamp).
3. Plaats de bril op de patiënt zodra het afdekkapje en het ooglapje goed zijn bevestigd en de patiënt geen licht meer
kan zien.

7.4.5

Plaatsing van de bril over het afdekkapje en ooglapje
Opmerking • Zorg ervoor dat de bril een nieuw ongebruikt gezichtskussen heeft, voordat u hem over het afdekkapje en
ooglapje plaatst.
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1. Open in de OTOsuite Vestibular-software een test in de testgroep Oculomotor of Positieafhankelijk, of open in de
testgroep Video's Video opnemen/afspelen.
2. Plaats de bril op de patiënt met het kapje centraal in de bril.
3. Trek de band aan zodat de bril tijdens de test op de patiënt blijft zitten, maar de bril hoeft NIET zo strak te zitten als
bij de head impulse test.

Opmerking • De band moet slechts voldoende strak zitten zodat de bril tijdens de test blijft zitten (spontane nystagmus, blikrichting, positieafhankelijk). De band hoeft niet zo strak te worden aangetrokken als bij een head impulse
test. Bij een te strak aangetrokken band worden het afdekkapje en ooglapje in het gezicht gedrukt, wat onprettig aanvoelt en de opname van de oogbeweging bemoeilijkt.

4. Controleer of het oog centraal in de opening van het kapje komt.
Goed geplaatst

Slecht geplaatst

A. Niet verticaal gecentreerd: Er is meer te zien van het ooglid boven het
oog.
B. Niet verticaal gecentreerd: Er is minder te zien van het gebied onder het
oog.
C. Niet horizontaal gecentreerd: De binnenrand van het kapje bevindt zich
niet dicht genoeg bij de neus. De ooghoek moet aan de rand van het
kapje te zien zijn.
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7.4.6

Het afdekkapje en ooglapje verwijderen
Opmerking • Het is prettiger als het afdekkapje en ooglapje langzaam wordt verwijderd, dan wanneer dit snel
gebeurt. Indien nodig, kan een beetje water tussen de huid van de patiënt en het afdekkapje en/of ooglapje worden
aangebracht voor een gemakkelijkere verwijdering.

1. Vraag de patiënt om zijn/haar ogen te sluiten.
2. Trek het afdekkapje en ooglapje LANGZAAM van het gezicht van de patiënt.
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Oculomotor

8.1

Testomgeving
De omgeving kan variëren, maar de patiënt moet op ten minste één meter afstand van de muur (of een ander vast oppervlak dat als projectievlak kan dienen) kunnen zitten.Deze positie wordt gebruikt voor kalibratie en voor het testen van de
Saccade en VOR Voor het testen van de Blikrichting (Blikrichting en Spontaan) en Monoculaire volgbeweging moet de
patiënt gewoon comfortabel zitten of op de rug liggen met het hoofd in een flexie van 30°.

Voor kalibratie- en testdoeleinden:

Opmerking • De patiënt moet gaan zitten in een stoel zonder wielen die niet kan ronddraaien.

1. Kies een muur waarbij de patiënt op ten minste één meter afstand van het fixatiepunt kan zitten.
2. Bevestig een van de stickers die bij het systeem zijn geleverd op de muur, zodanig dat de patiënt recht voor het fixatiepunt kan zitten.

8.2

Video-opname van oogbeweging tijdens tests
Opmerking • Opnemen moet zijn aangevinkt om de verzamelde gegevens te kunnen afspelen.

In het venster Video wordt het beeld van het oog weergegeven.
De Opnemen (A) is standaard aangevinkt. De video-opname van het oog start tegelijk met het verzamelen van de gegevens.

8.3

Pupildetectie
Voor instructies over de correcte plaatsing van alleen de bril, ga naar pagina ► 32.
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Voor instructies over de correcte plaatsing van het Vision Denied afdekkapje en ooglapje gaat u naar pagina ► 36.
1. Selecteer de test: Blikrichting, VOR, Monoculaire volgbeweging of Saccade.
2. Selecteer het testtype. Er zijn bijvoorbeeld twee testtypes voor de test Blikrichting: Blikrichting en Spontaan.

Opmerking • Ogen gesloten/afgedekt mag niet zijn aangevinkt wanneer er een kalibratie wordt uitgevoerd.

3. Vink het vakje Ogen gesloten/afgedekt aan bij gebruik van het afdekkapje en ooglapje.

Opmerking • Zonder de licentie is het niet mogelijk om te bepalen of Rotatoir nystagmus tijdens de test aanwezig is.
Met een licentie krijgt u een oogpositiecurve en SPV-grafiek.

4. Om Rotatoir gegevens te verzamelen, vinkt u het vakje Rotatoir aan. (Om Rotatoir als standaardoptie in te stellen,
selecteert u in de Testopties de optie voor dit testtype in het toepasselijke venster voor deze testgroep.) Zie pagina
► 264 voor meer uitleg over de toename van de bestandsgrootte van opnamebeelden wanneer Rotatoir is geselecteerd.
5. Selecteer de testmanoeuvre (A). Er zijn bijvoorbeeld zeven manoeuvres voor de test Blikrichting: Midden, Links,
Rebound links, Rechts, Rebound rechts, Opwaarts en Neerwaarts.

Opmerking • Door het selecteren van Ogen gesloten/afgedekt of Rotatoir wordt de framesnelheid gewijzigd naar 60
fps (frames per seconde). Door deze snelheid kan de camerasluiter langer openblijven (met als gevolg een betere belichting) waardoor de beeldkwaliteit toeneemt.
Wanneer Ogen gesloten/afgedekt is geselecteerd, wordt een vinkje geplaatst in de kolom Vision denied (ogen gesloten/afgedekt) in de testlijst.

6. In het geval van het verzamelen van Rotatoir gegevens
A. Vraag de patiënt om recht vooruit te staren en zijn ogen wijd open te houden.
B. Klik op Opnemen. Het referentieframe Rotatoir wordt rechtsonder in het venster Testopstelling weergegeven.
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Het referentieframe wordt vergeleken met de verzamelde gegevens om te bepalen of er sprake is van een rotatoire
oogbeweging. Het referentieframe kan voor alle latere SPV-tests worden gebruikt. Als de kwaliteit slecht is, herhaalt u
de procedure met de patiënt en klikt u opnieuw op Opnemen.
Goede kwaliteit

Slechte kwaliteit

7. Positioneer de patiënt. Zie pagina ► 40.
8. Plaats de ROI (Region of Interest) rond de pupil:
–

klik op het groene vak en sleep het om het op de pupil te centreren, of

–

klik op de pupil om de pupil in het groene vak te centreren.

9. Selecteer in het venster Video welk beeldtype u wilt laten weergeven: Weergave in grijswaarden (A) of Pupillocatie
(B).

Opmerking • De optie Weergave in grijswaarden of Pupillocatie wordt enkel gebruikt om de pupildetectie in te stellen. Oogbeelden worden altijd in zwart-wit opgenomen.

10. Selecteer Auto-Threshold als de pupil niet automatisch wordt gedetecteerd. Het systeem centreert het lijnenkruis op
de pupil.
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11. Vraag de patiënt naar het fixatiepunt te staren. Evalueer de pupiltracering aan de hand van het lijnenkruis. Als het lijnenkruis de pupil niet traceert (springt heen en weer en blijft niet gecentreerd op de pupil), gebruikt u de knop + of van de drempelinstelling om dit handmatig naar de juiste plek te verschuiven.
Dankzij pupildetectie kan het systeem de pupil goed traceren tijdens de kalibratie en de meting.

Opmerking • Maak verdere aanpassingen om eventuele witte gebieden buiten het witte ronde beeld van de pupil te
verwijderen.

12. Selecteer OK om de ROI-positie te accepteren.
13. Als er nog geen kalibratie is uitgevoerd, gaat u verder naar pagina ► 43.

8.4

Kalibratie
Let op •

Tijdens deze procedure worden beide laserstralen ingeschakeld. Kijk niet rechtstreeks in de laserstraal. Het

gebruik van andere middelen om het apparaat te bedienen of aan te passen of de uitvoering van andere dan in deze
handleiding beschreven procedures kan tot blootstelling aan gevaarlijke straling leiden.

1. Klik op Lasers aan om beide lasers in te schakelen.

2. Vraag de patiënt om de linker- en rechterpunten op gelijke afstand van het fixatiepunt te plaatsen.
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3. Vraag de patiënt om eerst naar het linkerpunt en vervolgens naar het rechterpunt te kijken. Controleer in het venster
Video of het lijnenkruis de pupil blijft volgen.

Opmerking • Gebruik het venster Realtimecurves (X-as in seconden) om hoofd- en ooggegevens te controleren. Aan
de hand van de oranje hoofdcurve en de groene oogcurve kunt u zien of de patiënt zijn of haar hoofd of ogen beweegt
(in plaats van naar het fixatiepunt te staren), excessief knippert of zich niet aan de gegeven instructies houdt (niet meewerkt).

4. Als het lijnenkruis de pupil niet traceert (springt heen en weer en blijft niet gecentreerd op de pupil), gebruikt u de
knop + of - van de drempelinstelling om dit handmatig naar de juiste plek te verschuiven.
Tijdens de kalibratieprocedure wordt de patiënt gevraagd zijn of haar blik van het ene naar het andere punt te verplaatsen wanneer de lasers zijn ingeschakeld. Terwijl de patiënt zijn blik verplaatst, volgt het systeem de pupilbeweging.

Opmerking • Wanneer de kalibratie niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de patiënt zo slecht ziet dat hij de fixatiepunten of laserstraalpunten niet kan zien, klikt u op Standaard om de standaardkalibratiewaarde te gebruiken (∆ =
21). Zorg ervoor dat de patiënt recht vooruit naar het fixatiepunt kijkt voordat u op Standaard klikt.

De oogbeweging tussen de twee laserstraalpunten wordt gemeten en gekalibreerd ten opzichte van de bekende waarden van de door de bril geprojecteerde laserstraalpunten. De kalibratiewaarden hebben betrekking op de pixellocatie
die gelijk is aan 7,5 graden links en rechts van het centrum. Het verschil tussen links en rechts is gelijk aan het aantal
pixels voor een oogbeweging over 15 graden. Deze waarden worden gebruikt om de oogbeweging tijdens de head
impulse test te analyseren.
5. Klik op Uitvoeren.
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6. Vraag de patiënt het hoofd naar het fixatiepunt te draaien en stil te houden.
7. Vraag de patiënt om het laserstraalpunt te volgen.

Opmerking • De kalibratiewaarden worden automatisch opgeslagen. De opgeslagen kalibratiewaarde kan worden
gebruikt voor alle tests: Tussen twee tests door hoeft er niet opnieuw te worden gekalibreerd tenzij de bril is verschoven. Wanneer u het bestand van de patiënt sluit en het daarna opnieuw opent, moet er wel opnieuw worden
gekalibreerd.

Kalibratiecontrole
1. Vraag de patiënt om naar het fixatiepunt te staren en het hoofd in een kleine hoek (ongeveer 10 graden) van de ene
naar de andere kant te bewegen.
2. Controleer of de oog- en hoofdsnelheden overeenkomen.

Correcte kalibratie – oog- en hoofdsnelheden komen overeen
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(Voorbeelden van een slechte kalibratie tonen een kalibratie die in Hoofdimpuls) is uitgevoerd)

Slechte kalibratie – oogsnelheid is te laag

Slechte kalibratie – oogsnelheid is te hoog

3. Als de oog- en hoofdsnelheden niet overeenkomen, moet u opnieuw kalibreren of de patiëntgeschiedenis opnieuw
bekijken.
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Opmerking • Als de patiënt tijdens hoofdbewegingen met lage frequentie catch-up saccades moet maken, kan
dit wijzen op een vestibulair verlies of cerebellair probleem, of beide. Wanneer de testresultaten catch-up saccades tijdens hoofdbewegingen met lage frequentie bevat, moet u de resultaten van de head impulse test met
het nodige voorbehoud interpreteren. Waarden die NIET binnen het normale bereik vallen, zouden verband kunnen houden met een perifere en/of centrale stoornis. Gebruik de VOR-tests om een patiënt met catch-up saccades tijdens een kalibratiecontrole te beoordelen.

4. Zodra de kalibratie gecontroleerd is en u tevreden bent met het resultaat, klikt u op Accepteren.
Het venster Verzameling wordt geopend en de software is klaar om hoofdimpulsgegevens te verzamelen.

Let op • Nadat de kalibratie is uitgevoerd, mag de bril liefst niet meer worden verplaatst.
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8.5

Optimaliseren verzameling
De toepassing heeft de volgende functionaliteit voor correcte gegevensverzameling:
•

Externe monitor
U hebt de mogelijkheid om een groter beeld van het oog op een externe monitor weer te geven. Als er een externe
monitor op de computer is aangesloten, moet u deze zo plaatsen dat u de oogbeelden gemakkelijk kunt zien. Klik op
om de oogbeelden zowel op de computermonitor als op de externe monitor weer te geven. De externe
monitor geeft de realtime SPV-waarde voor SPV-tests en Verstreken tijd weer. Voor de Blikrichting-tests, wijzigt de
Blikrichtingspositie volgens de oogbeweging vanaf het midden tijdens de test. Bij Saccade-tests wordt tijdens de test
het aantal Geaccepteerd en Verzameld saccades weergegeven. Tijdens het afspelen geeft de externe monitor de oogbeelden weer. Ook de Feedback hoofdpositie of Gesynchroniseerde kamerbeelden wordt weergegeven als dit is
ingesteld in Testopties.

Opmerking • De externe monitor is niet geschikt voor head impulse tests.

•

Feedback hoofdpositie
Voor SPV-tests is de optie Feedback hoofdpositie de standaardinstelling. Wanneer deze optie is ingesteld, wordt er
op de computermonitor in realtime een referentieafbeelding van de positie van het hoofd van de patiënt weergegeven. (Zie pagina ► 190 voor informatie over het instellen van deze optie.)

8.6

Blikrichting-tests
Bij deze tests verzamelt de bril horizontale en verticale oogpositiegegevens. De hogesnelheidcamera neemt het oogbeeld
op.De OTOsuite Vestibular-software verwerkt de oogpositiegegevens en berekent de snelheid langzame fase (SPV).
De test Blikrichting wordt gebruikt om de blikrichting en spontane nystagmus te beoordelen. Deze twee testtypes zijn
bedoeld om nystagmus vast te stellen die wordt veroorzaakt door de patiënt naar verschillende punten te laten staren. De
patiënt zit of ligt in de positie voor het calorisch onderzoek (hoofd in een hoek van 30°). De positie van het oog wordt berekend en wordt weergegeven als de Blikrichtingspositie.

Blikrichting
Dit testtype beoordeelt de oogbeweging van de patiënt wanneer de ogen in verschillende richtingen zijn gefixeerd (Links,
Rechts, Opwaarts, Neerwaarts en Midden) Er zijn twee aanvullende testvoorwaarden (Rebound links en Rebound
rechts). Op basis van deze voorwaarden kan rebound nystagmus worden beoordeeld. Bij aanvang van de test kijkt de patiënt naar links of naar rechts. Vervolgens worden gegevens verzameld terwijl de patiënt zijn blik opnieuw naar het midden
richt.
De operator zorgt voor de stimulus waarnaar de patiënt moet staren. Deze stimulus kan de vinger van de tester zijn, evenals een instrument (bijvoorbeeld de punt van een pen of haarspeld) of de laserstraal die met een presentatieafstandsbediening op de muur wordt geprojecteerd. Bij een test met vision denied (ogen gesloten/afgedekt) kan
de patiënt ook worden gevraagd om in een bepaalde richting te kijken. Volgens de ANSI-norm moeten de oogbewegingen
gedurende minstens 10 seconden worden opgenomen waarbij de ogen vanuit het midden 30° naar rechts en links en 25°
omhoog en omlaag worden bewogen. De blikrichtingspositie geeft in graden weer hoeveel de patiënt van het midden
afwijkt. De oogbewegingen moeten gedurende meer dan 2 minuten worden opgenomen om een alternerende of van richting wisselende nystagmus vast te stellen. Merk op dat als de patiënt verder kijkt dan de bovengenoemde hoek, dit eindpuntnystagmus kan veroorzaken wat diagnostisch niet-relevant is. De test Blikrichting kan met afgedekte of niet-afgedekte
ogen worden uitgevoerd.
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Spontaan
Dit testtype beoordeelt de oogbeweging van de patiënt wanneer de ogen zich in de primaire positie bevinden en recht
vooruit kijken zonder enige visuele stimulus. Volgens de ANSI-norm moeten de oogbewegingen gedurende minstens 20
seconden worden opgenomen. De patiënt of het hoofd van de patiënt kan hierbij verschillende houdingen aannemen
zoals zittend, in rugligging, kin naar borst of hoofd achterover. De test Spontaan kan met afgedekte of niet-afgedekte ogen
worden uitgevoerd.

Andere
Met dit testtype kunt u vaststellen welke test u wilt uitvoeren en kunt u de oogbewegingen van de patiënt beoordelen.

8.7

Blikrichting-gegevens verzamelen
Zie pagina ► 183 voor informatie over de instellingen die in Testopties beschikbaar zijn tijdens het verzamelen van gegevens.

Opmerking • De tijdelijke patiënt is beschikbaar om met de test te beginnen zonder dat er patiëntgegevens worden
ingevoerd. Raadpleeg ► 24 om een nieuwe patiënt aan te maken of een bestaande patiënt te openen.

Bij het verzamelen van gegevens kunt u de hoofdbeweging volgen met de weergave van de Feedback hoofdpositie of met
de Gesynchroniseerde kamerbeelden. U kunt er ook voor kiezen om geen van beide te gebruiken. (De standaardweergave is in Testopties ingesteld.)

Opmerking • Bij het gebruik van Gesynchroniseerde kamerbeelden kan het nodig zijn om de camerapositie aan te
passen zodat tijdens het verzamelen van gegevens het hele hoofd van de patiënt in de opname te zien is. Voor geluidsopnamen is het belangrijk om de camera zo te positioneren dat omgevingsgeluid zo veel mogelijk is beperkt.

1. Positioneer het hoofd van de patiënt.
2. Stel het middelste referentiepunt in:
A. Geef de patiënt instructies.
B. Klik op Laser aan (A).
C. Vraag de patiënt naar de laserstip op de muur te staren. Zorg ervoor dat de patiënt zijn hoofd centreert en
klik terwijl op Midden of houd de linkerknop op de presentatieafstandsbediening gedurende minstens 2
seconden ingedrukt. (Het scherm wordt bijgewerkt wanneer u de knop loslaat.)
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3. vraag de patiënt recht vooruit te kijken naar uw vinger. Ga na of de weergegeven blikrichtingpositie 0° is.
4. Ga verder volgens wat u hebt geselecteerd:
•

Testvoorwaarde – alles behalve Rebound links
Vraag de patiënt de stimulus te volgen naar de gewenste blikrichting: Klik op Start of druk op de linkerknop van
de presentatieafstandsbediening om met het verzamelen van gegevens te beginnen.

•

Testvoorwaarde – alleen Rebound links
Vraag de patiënt de stimulus te volgen naar rechts of links. Klik op Start of druk op de linkerknop van de presentatieafstandsbediening om met het verzamelen van gegevens te beginnen. Vraag de patiënt na de aanvang van
de verzameling zijn blikrichting terug te verplaatsen naar het midden.

Klik op Uitbreiden of houd de linkerknop van de presentatieafstandsbediening ingedrukt om ook na de in de testopties ingestelde maximumduur gegevens te verzamelen. Een toon geeft aan dat de test wordt verlengd. Klik op Stoppen of druk op de rechterknop van de presentatieafstandsbediening om met het verzamelen van gegevens te stoppen.

Oogpositiecurves
Afhankelijk van de instellingen in Testopties, worden horizontale (HR)- en verticale (VR)-oogpositiecurves weergegeven in
het venster Oogpositiecurves.Gebruik een van de volgende methoden om een foutenmarkering ( ) op de curve tijdens
het verzamelen aan te brengen:
•

Druk op de linkerknop op de presentatieafstandsbediening.

•

Klik op Fout.

De foutenmarkeringen worden onder de curve ingevoegd.

SPV waarde
De realtime SPV -waarde (A) (slow-phase velocity, snelheid langzame fase) is een geschatte waarde die wordt berekend op
basis van de variabiliteit rondom de geschatte SPV-waarde. De waarde wordt in het groen of oranje in de rechterbovenhoek van het venster weergegeven.
•

Groen: Is de variabiliteit laag, dan is er een grote kans dat de waarde betrouwbaar is.

•

Oranje: Is de variabiliteit hoog, dan is er minder kans dat de waarde betrouwbaar is.

Opmerking • SPV waarden in oranje moeten als minder betrouwbaar, maar niet als onnauwkeurig worden
beschouwd.
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Blikrichtingspositie waarde
De Blikrichtingspositie-positiewaarde (B) is de oogbeweging vanaf het midden. De positie wordt weergegeven vóór en tijdens de gegevensverzameling. Oogbewegingen naar links worden uitgedrukt als een negatieve waarde, oogbewegingen
naar rechts als een positieve waarde.

Opmerking • U kunt meer informatie vinden in de Oculomotor-trainingsvideo of op www.icsimpulse.com.

Het volgende wordt in het Verzameling-venster weergegeven:
A. Testtype – naam van de test waarvoor gegevens werden verzameld
(In de naam zitten de testrichting en testcondities vervat.)
B. Verstreken tijd – testduur
C. Framesnelheid – frequentie van gegevensverzameling in frames per seconde (fps)
D. Kalibratie ∆ – de afstand in pixels die tijdens de kalibratie tussen de positie van het rechter- en linkeroog is
gemeten

Het systeem stopt automatisch wanneer de maximale testduur is bereikt. (De maximale testduur is in Testopties.)
•

Klik op Uitbreiden of houd de linkerknop van de presentatieafstandsbediening ingedrukt om ook na de in de testopties ingestelde maximumduur gegevens te verzamelen. Een toon geeft aan dat de test wordt verlengd. Klik op Stoppen of druk op de rechterknop van de presentatieafstandsbediening om met het verzamelen van gegevens te stoppen.

•

Klik op Stoppen of druk op de rechterknop van de presentatieafstandsbediening om de test eerder te stoppen. De
gegevens worden opgeslagen.

•

Klik op Annuleren om de test eerder te stoppen zonder de gegevens op te slaan.

De gegevens worden geanalyseerd en in het Analyse-venster weergegeven.
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8.8

Blikrichting-gegevensanalyse
Klik op het venstertabblad Test en vervolgens op de gewenste test om deze weer te geven. Ga naar pagina ► 19 voor
meer informatie over het selecteren van een test.

8.8.1

Venster Analyse
De analyse van de testresultaten kan in de normale weergavemodus of in de vergrote modus worden weergegeven. Zie
pagina ► 17.

Oogpositiecurves
Afhankelijk van de instellingen in Testopties, worden horizontale (HR)- en verticale (VR)-oogpositiecurves weergegeven in
het venster Oogpositiecurves.
Om te veranderen welke curves moeten worden weergegeven, vinkt u het passende vakje in de curvelegenda aan of uit.
De nieuwe instelling blijft behouden wanneer de test opnieuw wordt geanalyseerd. Wanneer het patiëntenbestand wordt
gesloten of een andere test van de testlijst voor die patiënt wordt geselecteerd, verandert de weergave in functie van wat
in de Testopties werd geselecteerd.

Opmerking • Wijzigingen aan instellingen in de Testopties terwijl de patiënt openstaat, zullen worden uitgevoerd
voor de open patiënt.

De curves zijn gecentreerd rond de cursor. Het rapport bevat het gedeelte van de curve dat in het venster Curves rond de
cursor gecentreerd ligt.

Snelheid langzame fase grafiek
Deze grafiek is bedoeld om een beeld te geven van de intensiteit van de nystagmus. Deze grafiek toont de afzonderlijke
nystagmuspunten die door het SPV-algoritme voor de horizontale rechtercurve (HR) en de verticale rechtercurve (VR) zijn
vastgesteld.
De SPV-piek (°/s)-piek wordt in de grafiek met een vierkantje aangeduid.
Klik op een specifiek punt om dit te selecteren of gebruik de linker-/rechterpijltoetsen om tussen de punten (slagen) te
bewegen. Het venster SPV (B).

Opmerking • Selecteer TR om de oogpositiecurve en de SPV-grafiek voor Rotatoir weer te geven.
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Stel handmatig de piek voor de curve in als het algoritme deze niet heeft vastgesteld. Zie de beschrijving van het venster
Heranalyse op pagina ► 54 om te kiezen wanneer de analyse begint.
Ga naar pagina ► 255 voor informatie over hoe de Piek (°/s) wordt bepaald.

Details analyse - Info

De testparameters worden getoond:
•

Testtype – naam van de test waarvoor gegevens werden verzameld

•

Operator – de persoon die in de OTOsuite Vestibular-software was ingelogd toen er gegevens werden verzameld

•

Kalibratie ∆ – de afstand in pixels die tijdens de kalibratie tussen de positie van het rechter- en linkeroog is gemeten

•

Testtijd – datum en tijdstip waarop het verzamelen van gegevens begon

•

Verstreken tijd – testduur

•

Begintijd analyse – tijdstip waarop de analyse begon

SPV waarden
•

Punt (°/s) – de snelheid in de langzame fase van het geselecteerde punt (geselecteerde slag)

•

Piek (°/s) – punt waar de snelheidspiek van de langzame fase is ingesteld
Ga naar pagina ► 255 voor informatie over hoe de Piek (°/s) wordt bepaald.
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•

Gem. (°/s) – gemiddelde snelheid van alle geanalyseerde gegevens

•

Min (°/s) – minimumsnelheid van alle geanalyseerde gegevens

•

Max (°/s) – maximumsnelheid van alle geanalyseerde gegevens

Details analyse - Opmerkingen
Opmerkingen in verband met de test kunnen vóór, tijdens en na het testen worden ingevoerd. Klik op het venstertabblad
Opmerkingen om opmerkingen toe te voegen of te wijzigen. Zie pagina ► 22 voor informatie over de bewerkingstools.

Opmerking • Tekst die eerder is toegevoegd in het venster Test, wordt weergegeven in het venster Opmerkingen.

Details analyse - Heranalyse

Begintijd analyse - alle bewegingen
Bepaalde gegevens in een curve niet in de analyse opnemen:
1. Beweeg de zwarte cursor naar de nieuwe begintijd in het venster Oogpositiecurves.
2. Klik in het venster Details analyse op het venstertabblad Heranalyse.
3. Klik voor een heranalyse op
•

Opnieuw analyseren vanaf cursor - analyseert alle curves waarbij de volgende volledige seconde na de cursorpositie is ingesteld als begintijd

•

Volledige beweging opnieuw analyseren - analyseert alle curves vanaf het begin

Opmerking • De begintijd wordt in het venster Info weergegeven.

SPV-grafiek
Opmerking • Zonder de licentie is het niet mogelijk om te bepalen of Rotatoir nystagmus tijdens de test aanwezig is.
Met een licentie krijgt u een oogpositiecurve en SPV-grafiek.

Selecteer de te wijzigen curve door HR, VR of TR te kiezen.
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•

•

Punt (°/s)
–

Verwijderen - neemt het geselecteerde punt niet op in de analyse en het rapport

–

Herstellen - herstelt alle punten die handmatig waren verwijderd

Piek (°/s)
–

Selecteren - stelt een nieuwe piek in volgens de cursorpositie

–

Herstellen - herstelt de piek naar de door het algoritme bepaalde locatie

Ga naar pagina ► 255 voor informatie over hoe de Piek (°/s) wordt bepaald.

8.8.2

Afspelen van gegevens verzamelen
De oogpositiecurve en de oogbeelden kunnen synchroon met de feedback hoofdpositie of de tijdens de test opgenomen
kamerbeelden worden afgespeeld.
Knoppen en selecties om video's af te spelen

Afspelen

Start het synchroon afspelen.

Pauzeren

Pauzeert het synchroon afspelen.

Stoppen

Stopt het synchroon afspelen.

Afspelen vanaf cursor

Selecteren om het afspelen te beginnen bij de plaats van de cursor. Als dit
niet is geselecteerd, wordt er vanaf het begin van de curve afgespeeld.

Snelheid

Opmerking • Controleer de framesnelheid (fps) onder de opgenomen
oogbeelden voordat u de afspeelsnelheid instelt.

•

Normaal - oogbeelden die met 30 frames per seconde zijn opgenomen,
kunnen alleen op normale snelheid worden afgespeeld.

•

Langzaam - oogbeelden die met 60 frames per seconde zijn opgenomen, kunnen op normale en langzame snelheid worden afgespeeld.

•

Langzamer - oogbeelden die met meer dan 60 frames per seconde zijn
opgenomen, kunnen op normale, langzame of langzamere snelheid worden afgespeeld.

8.8.3

Blikrichtingsgrafiek
Voor gegevens die vóór versie 4.0 zijn verzameld, klikt u op het tabblad Analyse. Klik in het venster Details analyse op
het tabblad Heranalyse. Klik op Opnieuw analyseren vanaf cursor of Volledige beweging opnieuw analyseren voor een
heranalyse van de gegevens. Klik op het tabblad Blikrichtingsgrafiek en selecteer de test uit de Testlijst om de gegevens
in dit venster weer te geven. De vijf blikrichtingstests moeten elk apart opnieuw worden geanalyseerd om de gegevens in
het venster Analyse blikrichtingsgrafiek te kunnen weergeven.
De voorwaarden van de blikrichtingtest Midden, Links, Rechts, Opwaarts en Neerwaarts kunnen worden beheerd in het
venster Analyse blikrichtingsgrafiek. Om test(s) te verwijderen of toe te voegen, klikt u in de
-kolom in de Testlijst.
Voor elke testvoorwaarde kan slechts één test worden geselecteerd voor weergave.
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Oogpositiecurves
Horizontale (HR) en verticale (VR) oogpositiecurves voor de geselecteerde tests worden weergegeven in het venster Oogpositiecurves.
De curves zijn gecentreerd rond de cursor. Om een volledige curve weer te geven, klikt u op het tabblad Analyse.

Analyse blikrichtingsgrafiek
Deze grafiek geeft de resultaten van de automatische analyse weer.

De relatieve positie van het oog wordt voor elke testconditie bepaald. Elke testconditie wordt in de grafiek voorgesteld
door een vak: blikrichting naar rechts in het linkervak (op basis van hoe de patiënt naar de tester kijkt), blikrichting naar
links in het rechtervak, blikrichting naar boven in het bovenste vak, blikrichting naar het midden in het centrale vak en blikrichting naar beneden in het onderste vak. De nystagmus voor elke testconditie wordt beoordeeld voor richting, snelheid
en amplitude. De pijlen in het diagram tonen
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•

de richting (wijst in de richting afhankelijk van hoe de patiënt naar de tester kijkt),

•

de amplitude-intensiteit (aangegeven door de dikte van het vlakke stuk van de pijl) en,

•

de snelheid-intensiteit (aangegeven door de dikte van pijlstaart) van de nystagmus.
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De intensiteitsgrenswaarden voor de pijl worden ingesteld in Testopties. Een cirkel geeft aan dat er geen nystagmus is
gedetecteerd.
De volgende waarden worden verstrekt voor elke geselecteerde Blikrichting-testvoorwaarde:

8.9

•

Richting : richting van de nystagmusslagen,

•

SPV x̄ (°/s) : de gemiddelde snelheid in de langzame fase van de nystagmus, uitgedrukt in graden per seconde,

•

Amplitude (°) : de gemiddelde amplitude van de nystagmus in graden.

VOR-tests
In deze tests verzamelt de bril zowel hoofd- als ooggegevens. De gyroscoop meet de snelheid van de hoofdbeweging (de stimulus). De hogesnelheidcamera neemt het oogbeeld op. De OTOsuite Vestibular-software verwerkt de oog- en hoofdsnelheidsgegevens (de respons). Door gelijktijdige weergave van de hoofd- en oogbewegingsgegevens kan de arts
vaststellen of de respons binnen de normale grenzen valt.
Bij de VOR-tests kan er worden gekozen om de vestibulo-oculaire reflex (VOR) te beoordelen met en zonder visuele
ondersteuning. Deze twee testtypes zijn bedoeld om na te gaan of er bij beide testcondities catch-up saccades aanwezig
zijn. De patiënt zit op 1 meter voor de muur waarop het fixatiepunt bevestigd is en het onderdrukkingspunt wordt geprojecteerd.

VVOR (Visuele VOR)
Dit testtype beoordeelt de vestibulo-oculaire reflex van de patiënt met visuele ondersteuning. De patiënt wordt gevraagd
naar het vaste fixatiepunt op de muur te staren. De operator beweegt het hoofd van de patiënt langzaam bij ongeveer 0,5
Hz en met een amplitude van 10° in het horizontale of verticale vlak. De patiënt moet tijdens de hele test naar het fixatiepunt blijven staren.

VORS (VOR-onderdrukking)
Dit testtype beoordeelt de vestibulo-oculaire reflex van de patiënt zonder visuele ondersteuning. De patiënt wordt
gevraagd naar de laserstip op de muur te staren. Deze laserstip beweegt mee met het hoofd. De operator beweegt het
hoofd van de patiënt langzaam bij ongeveer 0,5 Hz en met een amplitude van 10° in het horizontale of verticale vlak. De
patiënt moet tijdens de hele test het laserpunt blijven volgen. Deze test kan in een donkere ruimte worden uitgevoerd.

8.10

VOR-gegevens verzamelen
Zie pagina ► 183 voor informatie over de instellingen die in Testopties beschikbaar zijn tijdens het verzamelen van gegevens.

Opmerking • De tijdelijke patiënt is beschikbaar om met de test te beginnen zonder dat er patiëntgegevens worden
ingevoerd. Raadpleeg ► 24 om een nieuwe patiënt aan te maken of een bestaande patiënt te openen.

Tijdens het verzamelen van gegevens is Gesynchroniseerde kamerbeelden beschikbaar. (Door de hogere framesnelheidacquisitie van de camera is de Feedback hoofdpositie niet beschikbaar voor VOR-tests.
Bij het gebruik van Gesynchroniseerde kamerbeelden kan het nodig zijn om de camerapositie aan te passen zodat tijdens
het verzamelen van gegevens het hele hoofd van de patiënt in de opname te zien is. Voor geluidsopnamen is het belangrijk om de camera zo te positioneren dat omgevingsgeluid zo veel mogelijk is beperkt.
1. Geef de patiënt instructies. (Vertel de patiënt bijvoorbeeld om de ogen open te houden en naar het fixatiepunt te staren.)
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2. Klik op Start of druk op de linkerknop van de presentatieafstandsbediening om met het verzamelen van gegevens te
beginnen. Klik op Uitbreiden of houd de linkerknop van de presentatieafstandsbediening ingedrukt om ook na de in
de testopties ingestelde maximumduur gegevens te verzamelen. Een toon geeft aan dat de test wordt verlengd. Klik
op Stoppen of druk op de rechterknop van de presentatieafstandsbediening om met het verzamelen van gegevens te
stoppen.
Curveopnames worden weergegeven in het venster Realtimecurves (X-as in seconden). Deze weergave omvat de
oog- en hoofdsnelheden. Gebruik een van de volgende methoden om een foutenmarkering ( ) op de curve tijdens
het verzamelen aan te brengen:
•

Druk op de linkerknop op de presentatieafstandsbediening.

•

klik op Fout.

De foutenmarkeringen worden onder de curve ingevoegd.

Opmerking • U kunt meer informatie vinden in de Oculomotor-trainingsvideo of op www.icsimpulse.com.
Het volgende wordt in het Verzameling-venster weergegeven:
A. Testtype – naam van de test waarvoor gegevens werden verzameld
(In de naam zitten de testrichting en testcondities vervat.)
B. Verstreken tijd – testduur
C. Framesnelheid – frequentie van gegevensverzameling in frames per seconde (fps)
D. Kalibratie ∆ – de afstand in pixels die tijdens de kalibratie tussen de positie van het rechter- en linkeroog is
gemeten
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Het systeem stopt automatisch wanneer de maximale testduur is bereikt. (De maximale testduur is in Testopties.)
•

Klik op Uitbreiden of houd de linkerknop van de presentatieafstandsbediening ingedrukt om ook na de in de testopties ingestelde maximumduur gegevens te verzamelen. Een toon geeft aan dat de test wordt verlengd. Klik op Stoppen of druk op de rechterknop van de presentatieafstandsbediening om met het verzamelen van gegevens te stoppen.

•

Klik op Stoppen of druk op de rechterknop van de presentatieafstandsbediening om de test eerder te stoppen. De
gegevens worden opgeslagen.

•

Klik op Annuleren om de test eerder te stoppen zonder de gegevens op te slaan.

De gegevens worden geanalyseerd en in het Analyse-venster weergegeven.

8.11

VOR-gegevensanalyse
Klik op het venstertabblad Test en vervolgens op de gewenste test om deze weer te geven. Ga naar pagina ► 19 voor
meer informatie over het selecteren van een test.

8.11.1

Analyse-venster
De analyse van de testresultaten kan in de normale weergavemodus of in de vergrote modus worden weergegeven. Zie
pagina ► 17.

Realtimecurves (X-as in seconden)
Curves in de grafiek geven de oog- en hoofdsnelheid tijdens het meetproces weer. Om te veranderen welke curves moeten worden weergegeven, vinkt u het passende vakje in de curvelegenda aan of uit. De nieuwe instelling blijft behouden
wanneer de test opnieuw wordt geanalyseerd. Wanneer het patiëntenbestand wordt gesloten of een andere test van de
testlijst voor die patiënt wordt geselecteerd, verandert de weergave in functie van wat in de Testopties werd geselecteerd.
Gebruik de schuifbalk onder de curve om de volledige curve weer te geven.Het rapport bevat het gedeelte van de curve
dat in het venster Curves rond de cursor gecentreerd ligt.
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Details analyse

De testparameters worden getoond:
•

Testtype – naam van de test waarvoor gegevens werden verzameld

•

Operator – de persoon die in de OTOsuite Vestibular-software was ingelogd toen er gegevens werden verzameld

•

Kalibratie ∆ – de afstand in pixels die tijdens de kalibratie tussen de positie van het rechter- en linkeroog is gemeten

•

Testtijd – datum en tijdstip waarop het verzamelen van gegevens begon

•

Verstreken tijd – testduur

Details analyse - Opmerkingen
Opmerkingen in verband met de test kunnen vóór, tijdens en na het testen worden ingevoerd. Klik op het venstertabblad
Opmerkingen om opmerkingen toe te voegen of te wijzigen. Zie pagina ► 22 voor informatie over de bewerkingstools.

Opmerking • Tekst die eerder is toegevoegd in het venster Test, wordt weergegeven in het venster Opmerkingen.

8.11.2

Afspelen van gegevens verzamelen
De oog- en hoofdsnelheidscurves en oogbeelden kunnen synchroon met de kamerbeelden worden afgespeeld.
Knoppen en selecties om video's af te spelen
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Afspelen

Start het synchroon afspelen.

Pauzeren

Pauzeert het synchroon afspelen.

Stoppen

Stopt het synchroon afspelen.

Afspelen vanaf cursor

Selecteren om het afspelen te beginnen bij de plaats van de cursor. Als dit
niet is geselecteerd, wordt er vanaf het begin van de curve afgespeeld.
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Knoppen en selecties om video's af te spelen

Snelheid

Opmerking • Controleer de framesnelheid (fps) onder de opgenomen
oogbeelden voordat u de afspeelsnelheid instelt.

•

Normaal - oogbeelden die met 30 frames per seconde zijn opgenomen,
kunnen alleen op normale snelheid worden afgespeeld.

•

Langzaam - oogbeelden die met 60 frames per seconde zijn opgenomen, kunnen op normale en langzame snelheid worden afgespeeld.

•

Langzamer - oogbeelden die met meer dan 60 frames per seconde zijn
opgenomen, kunnen op normale, langzame of langzamere snelheid worden afgespeeld.

8.12

Monoculaire volgbeweging-test
Bij deze test verzamelt de bril ooggegevens. De hogesnelheidcamera neemt het oogbeeld op. De OTOsuite Vestibular-software verwerkt de oogpositiegegevens en berekent de oogafwijking.
Bij dit testtype kan de uitlijning van de ogen van de patiënt in verschillende posities (Zittend of Op de rug) en met een
afwisselende afdektest worden beoordeeld. Deze test is bedoeld om na te gaan of er bij het afwisselend afdekken en niet
afdekken van het oog een verkeerde uitlijning van een van de ogen ontstaat. De patiënt zit of ligt op zijn rug. De oogbeweging van de patiënt wordt opgenomen wanneer de ogen zich in de primaire positie bevinden en het rechteroog
wordt afgedekt en vervolgens het afdekkapje wordt verschoven van het ene oog naar het andere.

8.13

Monoculaire volgbeweging-gegevens verzamelen
Zie pagina ► 183 voor informatie over de instellingen die in Testopties beschikbaar zijn tijdens het verzamelen van gegevens.

Opmerking • De tijdelijke patiënt is beschikbaar om met de test te beginnen zonder dat er patiëntgegevens worden
ingevoerd. Raadpleeg ► 24 om een nieuwe patiënt aan te maken of een bestaande patiënt te openen.

Tijdens het verzamelen van gegevens is Gesynchroniseerde kamerbeelden beschikbaar. (De Feedback hoofdpositie is
niet beschikbaar voor deze test omdat het hoofd niet beweegt.)
Bij het gebruik van Gesynchroniseerde kamerbeelden kan het nodig zijn om de camerapositie aan te passen zodat tijdens
het verzamelen van gegevens het hele hoofd van de patiënt in de opname te zien is. Voor geluidsopnamen is het belangrijk om de camera zo te positioneren dat omgevingsgeluid zo veel mogelijk is beperkt.
1. Geef de patiënt instructies. (Vertel hun bijvoorbeeld om de ogen open te houden en recht vooruit te staren.)
2. Klik op Start of druk op de linkerknop van de presentatieafstandsbediening om met het verzamelen van gegevens te
beginnen. Klik op Uitbreiden of houd de linkerknop van de presentatieafstandsbediening ingedrukt om ook na de in
de testopties ingestelde maximumduur gegevens te verzamelen. Een toon geeft aan dat de test wordt verlengd. Klik
op Stoppen of druk op de rechterknop van de presentatieafstandsbediening om met het verzamelen van gegevens te
stoppen.
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Afhankelijk van de instellingen in Testopties, worden horizontale (HR)- en verticale (VR)-oogpositiecurves weergegeven in het venster Oogpositiecurves.
3. Geef tijdens het verzamelen van gegevens handmatig aan wanneer het rechteroog afgedekt ( ) of niet afgedekt ( )
is, zodat de gemiddelde verschuiving van de oogpositie correct kan worden berekend. Gebruik een van deze methoden:
•

Druk op de linkerknop op de presentatieafstandsbediening. Deze knop wisselt tussen het invoegen van
.

•

Klik op Bedekken/Niet bedekken.

en

De symbolen worden onder de curve ingevoegd.

Opmerking • U kunt meer informatie vinden in de Oculomotor-trainingsvideo of op www.icsimpulse.com.
Het volgende wordt in het Verzameling-venster weergegeven:
A. Testtype – naam van de test waarvoor gegevens werden verzameld
(In de naam zitten de testrichting en testcondities vervat.)
B. Verstreken tijd – testduur
C. Framesnelheid – frequentie van gegevensverzameling in frames per seconde (fps)
D. Kalibratie ∆ – de afstand in pixels die tijdens de kalibratie tussen de positie van het rechter- en linkeroog is
gemeten

Het systeem stopt automatisch wanneer de maximale testduur is bereikt. (De maximale testduur is in Testopties.)
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•

Klik op Uitbreiden of houd de linkerknop van de presentatieafstandsbediening ingedrukt om ook na de in de testopties ingestelde maximumduur gegevens te verzamelen. Een toon geeft aan dat de test wordt verlengd. Klik op Stoppen of druk op de rechterknop van de presentatieafstandsbediening om met het verzamelen van gegevens te stoppen.

•

Klik op Stoppen of druk op de rechterknop van de presentatieafstandsbediening om de test eerder te stoppen. De
gegevens worden opgeslagen.

•

Klik op Annuleren om de test eerder te stoppen zonder de gegevens op te slaan.

De gegevens worden geanalyseerd en in het Analyse-venster weergegeven.

8.14

Monoculaire volgbeweging-gegevensanalyse
Klik op het venstertabblad Test en vervolgens op de gewenste test om deze weer te geven. Ga naar pagina ► 19 voor
meer informatie over het selecteren van een test.

8.14.1

Venster Analyse
De analyse van de testresultaten kan in de normale weergavemodus of in de vergrote modus worden weergegeven. Zie
pagina ► 17.

Oogpositiecurves
Afhankelijk van de instellingen in Testopties, worden horizontale (HR)- en verticale (VR)-oogpositiecurves weergegeven in
het venster Oogpositiecurves.
Om te veranderen welke curves moeten worden weergegeven, vinkt u het passende vakje in de curvelegenda aan of uit.
De nieuwe instelling blijft behouden wanneer de test opnieuw wordt geanalyseerd. Wanneer het patiëntenbestand wordt
gesloten of een andere test van de testlijst voor die patiënt wordt geselecteerd, verandert de weergave in functie van wat
in de Testopties werd geselecteerd.

Opmerking • Wijzigingen aan instellingen in de Testopties terwijl de patiënt openstaat, zullen worden uitgevoerd
voor de open patiënt.

De curves zijn gecentreerd rond de cursor. Het rapport bevat het gedeelte van de curve dat in het venster Curves rond de
cursor gecentreerd ligt.
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Details analyse -Info

De testparameters worden getoond:
•

Testtype – naam van de test waarvoor gegevens werden verzameld

•

Operator – de persoon die in de OTOsuite Vestibular-software was ingelogd toen er gegevens werden verzameld

•

Kalibratie ∆ – de afstand in pixels die tijdens de kalibratie tussen de positie van het rechter- en linkeroog is gemeten

•

Testtijd – datum en tijdstip waarop het verzamelen van gegevens begon

•

Verstreken tijd – testduur

•

Gem. verschuiving oogpositie (°) – de gemiddelde afwijking van de oogpositie (voor de horizontale en verticale curves) bij overschakeling tussen een afgedekt en niet-afgedekt oog

Details analyse - Opmerkingen
Opmerkingen in verband met de test kunnen vóór, tijdens en na het testen worden ingevoerd. Klik op het venstertabblad
Opmerkingen om opmerkingen toe te voegen of te wijzigen. Zie pagina ► 22 voor informatie over de bewerkingstools.

Opmerking • Tekst die eerder is toegevoegd in het venster Test, wordt weergegeven in het venster Opmerkingen.

8.14.2

Afspelen van gegevens verzamelen
De oogpositiecurves en de oogbeelden kunnen synchroon met de kamerbeelden worden afgespeeld.
Knoppen en selecties om video's af te spelen
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Afspelen

Start het synchroon afspelen.

Pauzeren

Pauzeert het synchroon afspelen.

Stoppen

Stopt het synchroon afspelen.
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Knoppen en selecties om video's af te spelen

Afspelen vanaf cursor

Selecteren om het afspelen te beginnen bij de plaats van de cursor. Als dit
niet is geselecteerd, wordt er vanaf het begin van de curve afgespeeld.

Snelheid

Opmerking • Controleer de framesnelheid (fps) onder de opgenomen
oogbeelden voordat u de afspeelsnelheid instelt.

•

Normaal - oogbeelden die met 30 frames per seconde zijn opgenomen,
kunnen alleen op normale snelheid worden afgespeeld.

•

Langzaam - oogbeelden die met 60 frames per seconde zijn opgenomen, kunnen op normale en langzame snelheid worden afgespeeld.

•

Langzamer - oogbeelden die met meer dan 60 frames per seconde zijn
opgenomen, kunnen op normale, langzame of langzamere snelheid worden afgespeeld.

8.15

Saccade-tests
In de Saccade-test projecteert de bril visuele horizontale saccadestimuli (laserstippen die heen en weer bewegen) op een
vlak en worden horizontale oogpositiegegevens verzameld. De hogesnelheidcamera neemt het oogbeeld op. De
OTOsuite Vestibular-software verwerkt de oogpositiegegevens en vergelijkt deze met de stimuli.
De Saccade-test maakt de beoordeling van het visuele en oculomotorsysteem mogelijk bij aanwezigheid van snelle doelgerichte doelen. Het doel van de test is het vaststellen van abnormale oogbewegingen wanneer de patiënt de horizontale
saccadestimuli volgt. De patiënt moet minstens 1 meter van de stimuli zitten. De oogbewegingen worden met de stimulus
vergeleken. Amplitude, snelheid, nauwkeurigheid en latentie worden gemeten:
•

Amplitude (°) meet hoe groot de sprong is tussen de oorspronkelijke positie en de eerste stop van een oogbeweging
van meer dan 75 ms. Waarden zijn positief voor oogbewegingen naar rechts en negatief voor oogbewegingen naar
links.

•

Pieksnelheid (°/s) meet de snelheid van de oogbeweging en is de maximumsnelheid die wordt behaald in een saccadische oogbeweging gedurende een tijdspanne van 18,75 ms. Waarden zijn positief voor oogbewegingen naar rechts
en negatief voor oogbewegingen naar links.

•

Nauwkeurigheid (%) meet de uitwijking van de oogbeweging gedeeld door de doeluitwijking.

•

Latentie (ms) meet de reactietijd of tijd tussen de beweging van het doel en de eerste oogbeweging van meer dan
108°/s. Het algoritme wijst oogbewegingen die te vroeg (tussen 150 ms voor en 75 ms na de beweging van het doel),
te laat (500 ms na de beweging van het doel) of in de verkeerde richting plaatsvinden af als artefacten.

Saccade
Dit testtype beoordeelt de oogbeweging van de patiënt wanneer de ogen saccadestimuli volgen. De bril projecteert de stimuli op een vlak. Elke oogpositie wordt gedurende een seconde vastgehouden. In de 3-lasersaccadetest worden 3 stimuli
met willekeurige amplitude en richting van 7,5° tot 15° horizontaal naar links en rechts afgegeven.
De Saccade-test wordt met niet-afgedekte ogen uitgevoerd.
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8.16

Saccade-gegevens verzamelen
Zie pagina ► 183 voor informatie over de instellingen die in Testopties beschikbaar zijn tijdens het verzamelen van gegevens.

Opmerking • De tijdelijke patiënt is beschikbaar om met de test te beginnen zonder dat er patiëntgegevens worden
ingevoerd. Raadpleeg ► 24 om een nieuwe patiënt aan te maken of een bestaande patiënt te openen.

Bij het verzamelen van gegevens kunt u de hoofdbeweging volgen met de weergave van de Feedback hoofdpositie of met
de Gesynchroniseerde kamerbeelden. U kunt er ook voor kiezen om geen van beide te gebruiken. (De standaardweergave is in Testopties ingesteld.)
1. Deze stap is uitsluitend van toepassing als de hoofdbeweging tijdens het meten wordt gevolgd:
•

Bij het gebruik van Gesynchroniseerde kamerbeelden kan het nodig zijn om de camerapositie aan te passen
zodat tijdens het verzamelen van gegevens het hele hoofd van de patiënt in de opname te zien is. Voor geluidsopnamen is het belangrijk om de camera zo te positioneren dat omgevingsgeluid zo veel mogelijk is beperkt.

•

Bij Feedback hoofdpositie moet u het hoofd van de patiënt positioneren voordat u gegevens begint te
verzamelen. Zorg dat het hoofd van de patiënt niet beweegt en perfect gecentreerd is. Stel het middelste referentiepunt in:
A. Geef de patiënt instructies.(Vertel hen bijvoorbeeld om de ogen open te houden.)
B. Klik op Midden aan (A).

C. Vraag de patiënt naar de laserstip op de muur te staren. Zorg ervoor dat de patiënt zijn hoofd centreert en
klik terwijl op Midden of houd de linkerknop op de presentatieafstandsbediening gedurende minstens 2
seconden ingedrukt. (Het scherm wordt bijgewerkt wanneer u de knop loslaat.)

Opmerking • Hoewel dit niet is vereist, kan de patiënt het best worden uitgelegd wat hij moet doen door de saccadestimuli in te schakelen en de patiënt te laten oefenen in het volgen van de stimuli.

2. Klik op Stimuli aan (B) om de saccadestimuli weer te geven.
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3. Geef de patiënt instructies. (Vertel de patiënt bijvoorbeeld om de ogen open en het hoofd stil te houden, om niet
vooruit te lopen op de bewegingen van het doel en om het doel op de wand te blijven volgen.)
4. Klik op Start of druk op de linkerknop van de presentatieafstandsbediening om met het verzamelen van gegevens te
beginnen. Klik op Uitbreiden of houd de linkerknop van de presentatieafstandsbediening ingedrukt om ook na de in
de testopties ingestelde maximumduur gegevens te verzamelen. Een toon geeft aan dat de test wordt verlengd. Klik
op Stoppen of druk op de rechterknop van de presentatieafstandsbediening om met het verzamelen van gegevens te
stoppen.
Venster Stimulus en horizontaal (HR.
Het aantal Geaccepteerd (A) en Verzameld (B) saccades worden helemaal rechts in het venster weergegeven.

Opmerking • Als er geen saccades worden geaccepteerd, kalibreert u opnieuw en voert u de test opnieuw uit. In het
geval van jonge kinderen en oudere volwassenen die hun hoofd niet kunnen stilhouden, kan het nodig zijn dat u hun
hoofd stilhoudt tijdens de kalibratie en de gegevensverzameling.

Opmerking • U kunt meer informatie vinden in de Oculomotor-trainingsvideo of op www.icsimpulse.com.

Het volgende wordt in het Verzameling-venster weergegeven:
A. Testtype – naam van de test waarvoor gegevens werden verzameld
(In de naam zitten de testrichting en testcondities vervat.)
B. Verstreken tijd – testduur
C. Framesnelheid – frequentie van gegevensverzameling in frames per seconde (fps)
D. Kalibratie ∆ – de afstand in pixels die tijdens de kalibratie tussen de positie van het rechter- en linkeroog is
gemeten
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Het systeem stopt automatisch wanneer de maximale testduur is bereikt. (De maximale testduur is in Testopties.)
•

Klik op Uitbreiden of houd de linkerknop van de presentatieafstandsbediening ingedrukt om ook na de in de testopties ingestelde maximumduur gegevens te verzamelen. Een toon geeft aan dat de test wordt verlengd. Klik op Stoppen of druk op de rechterknop van de presentatieafstandsbediening om met het verzamelen van gegevens te stoppen.

•

Klik op Stoppen of druk op de rechterknop van de presentatieafstandsbediening om de test eerder te stoppen. De
gegevens worden opgeslagen.

•

Klik op Annuleren om de test eerder te stoppen zonder de gegevens op te slaan.

De gegevens worden geanalyseerd en in het Analyse-venster weergegeven.

8.17

Saccade-gegevensanalyse
Klik op het venstertabblad Test en vervolgens op de gewenste test om deze weer te geven. Ga naar pagina ► 19 voor
meer informatie over het selecteren van een test.

8.17.1

Venster Analyse
De analyse van de testresultaten kan in de normale weergavemodus of in de vergrote modus worden weergegeven. Zie
pagina ► 17.

Oogpositiecurves
De Stimulus- en horizontale (HR) oogpositiecurves worden weergegeven in het venster Oogpositiecurves. De curves worden gecentreerd in het midden van het venster weergegeven. Gebruik de schuifbalk onder de curve om de volledige
curve weer te geven. Het rapport bevat het gedeelte van de curve dat in het venster Curves rond de cursor gecentreerd
ligt.
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Saccadegrafieken
Deze grafieken hebben tot doel het documenteren van hoe goed het oog de saccadestimuli heeft gevolgd. Elke geanalyseerde saccadische oogbeweging levert een saccadewaarde voor elke analysegrafiek: Pieksnelheid, Nauwkeurigheid
en Latentie. Door met de cursor over een gegevenspunt te bewegen, krijgt u de waarde (A) te zien.

In elke grafiek geven de cirkels de onbewerkte gegevens weer en de vierkanten de gemiddelde gegevens. De gemiddelden worden vastgesteld door alle geaccepteerde saccadische oogbewegingen te groeperen op basis van de stimulusamplitude. (De groepen zijn -20 tot -10, -10 tot 0, 0 tot 10 en 10 tot 20).
Klik op een saccadegegevenspunt om het te selecteren. Gegevenspunten kunnen ook worden geselecteerd door met
behulp van de linker-/rechterpijltoetsen van het ene punt naar het andere te bewegen. Wanneer een gegevenspunt is
geselecteerd, geeft de curvecursor (A) het tijdstip weer waarop de specifieke saccade plaatsvond. Een vierkant rond het
geselecteerde gegevenspunt (B) en de overeenstemmende gegevenspunten in de andere grafieken duidt de gegevens aan
die zijn afgeleid van de analyse van die saccade. Het Info-venster toont de waarden (C) voor het individuele saccadegegevenspunt alsook de gemiddelde saccadische oogbewegingen naar links en naar rechts.

Ga naar pagina ► 256 voor informatie over hoe de geaccepteerde saccades worden bepaald.
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Details analyse - Info

De testparameters worden getoond:
•

Testtype – naam van de test waarvoor gegevens werden verzameld

•

Operator – de persoon die in de OTOsuite Vestibular-software was ingelogd toen er gegevens werden verzameld

•

Kalibratie ∆ – de afstand in pixels die tijdens de kalibratie tussen de positie van het rechter- en linkeroog is gemeten

•

Testtijd – datum en tijdstip waarop het verzamelen van gegevens begon

•

Verstreken tijd – testduur

•

Geaccepteerd – het aantal geaccepteerde saccades versus het aantal gepresenteerde saccades

•

Saccade
Individuele HR – de amplitude, snelheid, nauwkeurigheid en latentie voor het geselecteerde saccadegegevenspunt
Naar links – de gemiddelde snelheid, nauwkeurigheid en latentie voor alle saccadische oogbewegingen naar links
Naar rechts – de gemiddelde snelheid, nauwkeurigheid en latentie voor alle saccadische oogbewegingen naar rechts

Details analyse - Opmerkingen
Opmerkingen in verband met de test kunnen vóór, tijdens en na het testen worden ingevoerd. Klik op het venstertabblad
Opmerkingen om opmerkingen toe te voegen of te wijzigen. Zie pagina ► 22 voor informatie over de bewerkingstools.

Opmerking • Tekst die eerder is toegevoegd in het venster Test, wordt weergegeven in het venster Opmerkingen.
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Details analyse - Heranalyse

Als er in de toekomst verbeteringen worden doorgevoerd, biedt Opnieuw analyseren de mogelijkheid om de gegevens
opnieuw te analyseren. Om de weergave van de Saccades-grafieken te wijzigen, selecteert u de selectievakjes Ruw en/of
Gemiddelde om te selecteren welke gegevens u wilt weergeven: zowel de onbewerkte als de gemiddelde gegevens,
alleen onbewerkte gegevens of alleen gemiddelde gegevens.
Klik voor een heranalyse op

8.17.2

•

Saccade verwijderen – neemt de saccade niet op in de analyse en het rapport

•

Saccades herstellen – herstelt alle saccades die handmatig waren verwijderd

Afspelen van gegevens verzamelen
De stimulus- en oogpositiecurve en de oogbeelden kunnen synchroon met de feedback hoofdpositie of de kamerbeelden
die tijdens de test zijn opgenomen, worden afgespeeld.

Knoppen en selecties om video's af te spelen

Afspelen

Start het synchroon afspelen.

Pauzeren

Pauzeert het synchroon afspelen.

Stoppen

Stopt het synchroon afspelen.

Afspelen vanaf cursor

Selecteren om het afspelen te beginnen bij de plaats van de cursor. Als dit
niet is geselecteerd, wordt er vanaf het begin van de curve afgespeeld.

Snelheid

Opmerking • Controleer de framesnelheid (fps) onder de opgenomen
oogbeelden voordat u de afspeelsnelheid instelt.

•

Normaal - oogbeelden die met 30 frames per seconde zijn opgenomen,
kunnen alleen op normale snelheid worden afgespeeld.

•

Langzaam - oogbeelden die met 60 frames per seconde zijn opgenomen, kunnen op normale en langzame snelheid worden afgespeeld.

•

Langzamer - oogbeelden die met meer dan 60 frames per seconde zijn
opgenomen, kunnen op normale, langzame of langzamere snelheid worden afgespeeld.
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Hoofdimpuls
Er zijn twee typen Hoofdimpuls-tests: de head impulse test waarbij de patiënt naar een fixatiepunt op de wand staart en
de Suppression Head Impulse Paradigm of SHIMP-test. In de SHIMP-test is het punt op de muur een centrale laserstip
die door de bril wordt geprojecteerd. In beide testtypes worden de gegevens op dezelfde manier verzameld en geanalyseerd.

9.1

Testomgeving
De omgeving kan variëren, maar de patiënt moet op ten minste één meter afstand van de muur (of een ander vast oppervlak dat als projectievlak kan dienen) kunnen zitten.

Voor kalibratie- en testdoeleinden:

Opmerking • De patiënt moet gaan zitten in een stoel zonder wielen die niet kan ronddraaien.

1. Kies een muur waarbij de patiënt op ten minste één meter afstand van het fixatiepunt kan zitten.
2. Bevestig een van de stickers die bij het systeem zijn geleverd op de muur, zodanig dat de patiënt recht voor het fixatiepunt kan zitten.

9.2

Pupildetectie
Voor instructies over de correcte plaatsing van alleen de bril, ga naar pagina ► 32.

9.2.1

Laterale test
Opmerking • Het is aanbevolen om eerst de Lateraal test uit te voeren en dan pas de LARP- of RALP-test. De kalibratie
moet worden uitgevoerd met het Lateraal testtype geselecteerd.

1. Kies het Testtype: Lateraal.
2. Bij patiënten met spontane nystagmus of bliknystagmus (veroorzaakt door de blikrichting tijdens de hoofdimpuls), vinkt
u het vakje Spontane nystagmus aan. Door dit vakje aan te vinken voor een patiënt met spontane nystagmus of
bliknystagmus, worden correcte hoofdimpulsen niet onterecht afgewezen.
3. Plaats de patiënt ten minste een meter voor de muur. Zie pagina ► 72.

Opmerking • De knop Midden is niet beschikbaar als Lateraal het geselecteerde Testtype is.
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4. Plaats de ROI (Region of Interest) rond de pupil:
–

klik op het groene vak en sleep het om het op de pupil te centreren, of

–

klik op de pupil om de pupil in het groene vak te centreren.

Opmerking • Voor Hoofdimpuls- en VOR-tests is het ROI-vak 100 x 100 pixels met een maximale bemonsteringsfrequentie van 250 fps. Voor alle andere tests, behalve Rotatoir, is het ROI-vak 160 x 120 pixels met een maximale bemonsteringsfrequentie van 173 fps. Voor Rotatoir is het ROI-vak 320 x 240 met een maximale
bemonsteringsfrequentie van 60 fps.

5. Selecteer in het venster Video welk beeldtype u wilt laten weergeven: Weergave in grijswaarden (A) of Pupillocatie
(B).

Opmerking • De optie Weergave in grijswaarden of Pupillocatie wordt enkel gebruikt om de pupildetectie in te stellen. Oogbeelden worden altijd in zwart-wit opgenomen.

6. Selecteer Auto-Threshold als de pupil niet automatisch wordt gedetecteerd. Het systeem centreert het lijnenkruis op
de pupil.
7. Vraag de patiënt naar het fixatiepunt te staren. Evalueer de pupiltracering aan de hand van het lijnenkruis. Als het lijnenkruis de pupil niet traceert (springt heen en weer en blijft niet gecentreerd op de pupil), gebruikt u de knop + of van de drempelinstelling om dit handmatig naar de juiste plek te verschuiven.
Dankzij pupildetectie kan het systeem de pupil goed traceren tijdens de kalibratie en de meting.
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Opmerking • Maak verdere aanpassingen om eventuele witte gebieden buiten het witte ronde beeld van de pupil te
verwijderen.

8. Selecteer OK om de ROI-positie te accepteren.
9. Ga verder naar pagina ► 76.

9.2.2

LARP- of RALP-test
Opmerking • Het is aanbevolen om eerst de Lateraal test uit te voeren en dan pas de LARP- of RALP-test. De kalibratie
moet worden uitgevoerd met het Lateraal testtype geselecteerd.

Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat de test wordt uitgevoerd na de Laterale test.
1. Kies het Testtype: LARP of RALP. De keuze van het testtype bepaalt welk vlak van de gyroscopen (d.w.z. hoofdcurve)
vetgedrukt moet worden weergegeven in de Realtimecurve. Deze keuze bepaalt ook de vorm van de grijze curves.
2. Bij patiënten met spontane nystagmus of bliknystagmus (veroorzaakt door de blikrichting tijdens de hoofdimpuls), vinkt
u het vakje Spontane nystagmus aan. Door dit vakje aan te vinken voor een patiënt met spontane nystagmus of
bliknystagmus, worden correcte hoofdimpulsen niet onterecht afgewezen.
3. De middelste laser is ingeschakeld. Plaats de patiënt zo dat zijn hoofd centraal op zijn lichaam staat en de middelste
laserstip op het fixatiepunt is gericht.

Opmerking • Wanneer u op Midden klikt, wordt het referentiepunt ingesteld voor feedback van de hoofd- en oogpositie tijdens LARP/RALP-tests. De knop is niet beschikbaar als Feedback hoofd- en oogpositie tijdens configuratie
niet in de Testopties is geselecteerd. Zie pagina ► 192 voor informatie over het wijzigen van instellingen.

4. Zorg ervoor dat de patiënt zijn hoofd niet beweegt en perfect stil houdt en klik terwijl op Midden of houd de linkerknop op de presentatieafstandsbediening gedurende minstens 2 seconden ingedrukt. (Het scherm wordt bijgewerkt wanneer u de knop loslaat.) Een indicator voor de oogpositie (A) wordt toegevoegd aan de feedbackgrafiek.

5. Ga na of de oogpositie-indicator zich recht voor het hoofd op de feedbackgrafiek bevindt.
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Belangrijk • De juiste locatie van de oogpositie-indicator zorgt ervoor dat het hoofd in de volgende stap nauwkeurig
kan worden gepositioneerd. Zorg ervoor dat de oogpositie-indicator zich recht voor het hoofd op de feedbackgrafiek
bevindt voordat u verdergaat.

6. Beweeg het hoofd naar rechts (LARP-test) of naar links (RALP-test) en houd daarbij de hoofdpositie in de feedbackgrafiek in het oog en stop wanneer het hoofd zich in het groene of gele bereik bevindt.
7. Plaats de ROI (Region of Interest) rond de pupil:
–

klik op het groene vak en sleep het om het op de pupil te centreren, of

–

klik op de pupil om de pupil in het groene vak te centreren.

Gebruik voor eventuele aanpassingen de "+"- of "–"-knop van de drempelinstelling.
8. Vraag de patiënt naar het fixatiepunt te staren. Evalueer de pupiltracering aan de hand van het lijnenkruis. Als het lijnenkruis de pupil niet traceert (springt heen en weer en blijft niet gecentreerd op de pupil), gebruikt u de knop + of van de drempelinstelling om dit handmatig naar de juiste plek te verschuiven.
9. Kijk naar de positie van het hoofd en nu ook naar de positie van de oogindicator in de feedbackgrafiek. Het hoofd en
het oog hebben niet per se dezelfde kleur.
–

De oogindicator moet groen zijn.

–

Het hoofd kan groen of geel zijn. Groen verdient de voorkeur.

Opmerking • Het oog ligt het best altijd in het groene bereik. Bij sommige patiënten met een specifieke gezichtsvorm of nekmobiliteit is het fixatiepunt echter moeilijk te zien vanuit het groene bereik.

•

Groen betekent een optimale positie met hoofdrotatie van 40° tot 46,9° en oogpositie van 33° tot 47°.

•

Geel betekent een aanvaardbare positie met hoofdrotatie van 35° tot 39,9° en oogpositie van 27° tot 32,9°.

Opmerking • De hoofdpositie feedback en de oogpositie feedback ondersteunen de correct gegevensverzameling.
De tester moet altijd zijn/haar klinische inschatting gebruiken bij het positioneren van de patiënt. De positie kan
variëren naargelang de beweeglijkheid van de nek van de patiënt.
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10. Selecteer OK om de ROI-positie te accepteren.

Opmerking • De kalibratiewaarden worden automatisch opgeslagen. De opgeslagen kalibratiewaarde kan worden
gebruikt voor alle tests: Tussen twee tests door hoeft er niet opnieuw te worden gekalibreerd tenzij de bril is verschoven. Wanneer u het bestand van de patiënt sluit en het daarna opnieuw opent, moet er wel opnieuw worden
gekalibreerd.

11. Als de Lateral test werd uitgevoerd voordat de huidige test werd gestart, gaat u verder naar pagina ► 81.

9.3

Kalibratie
Let op •

Tijdens deze procedure worden beide laserstralen ingeschakeld. Kijk niet rechtstreeks in de laserstraal. Het

gebruik van andere middelen om het apparaat te bedienen of aan te passen of de uitvoering van andere dan in deze
handleiding beschreven procedures kan tot blootstelling aan gevaarlijke straling leiden.

1. Klik op Lasers aan om beide lasers in te schakelen.

2. Vraag de patiënt om de linker- en rechterpunten op gelijke afstand van het fixatiepunt te plaatsen.
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3. Vraag de patiënt om eerst naar het linkerpunt en vervolgens naar het rechterpunt te kijken. Controleer in het venster
Video of het lijnenkruis de pupil blijft volgen.

Opmerking • Gebruik het venster Realtimecurve om inkomende gegevens te controleren. Aan de hand van de hoofdcurve (oranje/blauw/roze) en de oogcurve (groen) kunt u zien of de patiënt zijn of haar hoofd of ogen beweegt (in
plaats van naar het fixatiepunt te staren), excessief knippert of zich niet aan de gegeven instructies houdt (niet meewerkt).

4. Als het lijnenkruis de pupil niet traceert (springt heen en weer en blijft niet gecentreerd op de pupil), gebruikt u de
knop + of - van de drempelinstelling om dit handmatig naar de juiste plek te verschuiven.
Tijdens de kalibratieprocedure wordt de patiënt gevraagd zijn of haar blik van het ene naar het andere punt te verplaatsen wanneer de lasers zijn ingeschakeld. Terwijl de patiënt zijn blik verplaatst, volgt het systeem de pupilbeweging.

Opmerking • Wanneer de kalibratie niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de patiënt zo slecht ziet dat hij de fixatiepunten of laserstraalpunten niet kan zien, klikt u op Standaard om de standaardkalibratiewaarde te gebruiken (∆ =
21). Zorg ervoor dat de patiënt recht vooruit naar het fixatiepunt kijkt voordat u op Standaard klikt.

De oogbeweging tussen de twee laserstraalpunten wordt gemeten en gekalibreerd ten opzichte van de bekende waarden van de door de bril geprojecteerde laserstraalpunten. De kalibratiewaarden hebben betrekking op de pixellocatie
die gelijk is aan 7,5 graden links en rechts van het centrum. Het verschil tussen links en rechts is gelijk aan het aantal
pixels voor een oogbeweging over 15 graden. Deze waarden worden gebruikt om de oogbeweging tijdens de head
impulse test te analyseren.
5. Klik op Uitvoeren.
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6. Vraag de patiënt het hoofd naar het fixatiepunt te draaien en stil te houden.
7. Vraag de patiënt om het laserstraalpunt te volgen.

Opmerking • De kalibratiewaarden worden automatisch opgeslagen. De opgeslagen kalibratiewaarde kan worden
gebruikt voor alle tests: Tussen twee tests door hoeft er niet opnieuw te worden gekalibreerd tenzij de bril is verschoven. Wanneer u het bestand van de patiënt sluit en het daarna opnieuw opent, moet er wel opnieuw worden
gekalibreerd.

Kalibratiecontrole
1. Vraag de patiënt om naar het fixatiepunt te staren en het hoofd in een kleine hoek (ongeveer 10 graden) van de ene
naar de andere kant te bewegen.
2. Controleer of de oog- en hoofdsnelheden overeenkomen.

Correcte kalibratie – oog- en hoofdsnelheden komen overeen
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Slechte kalibratie – oogsnelheid is te laag

Slechte kalibratie – oogsnelheid is te hoog

3. Als de oog- en hoofdsnelheden niet overeenkomen, moet u opnieuw kalibreren of de patiëntgeschiedenis opnieuw
bekijken.

Otometrics - ICS Impulse USB

79

9 Hoofdimpuls

Opmerking • Als de patiënt tijdens hoofdbewegingen met lage frequentie catch-up saccades moet maken, kan
dit wijzen op een vestibulair verlies of cerebellair probleem, of beide. Wanneer de testresultaten catch-up saccades tijdens hoofdbewegingen met lage frequentie bevat, moet u de resultaten van de head impulse test met
het nodige voorbehoud interpreteren. Waarden die NIET binnen het normale bereik vallen, zouden verband kunnen houden met een perifere en/of centrale stoornis. Gebruik de VOR-tests om een patiënt met catch-up saccades tijdens een kalibratiecontrole te beoordelen.

4. Zodra de kalibratie gecontroleerd is en u tevreden bent met het resultaat, klikt u op Accepteren.
Het venster Verzameling wordt geopend en de software is klaar om hoofdimpulsgegevens te verzamelen.

Let op • Nadat de kalibratie is uitgevoerd, mag de bril liefst niet meer worden verplaatst.
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9.4

Video-opname van oogbeweging tijdens tests
Opmerking • Opnemen moet zijn aangevinkt om de verzamelde gegevens te kunnen afspelen.

In het venster Video wordt het beeld van het oog weergegeven.
Om de video-opname op hetzelfde moment te starten als de meting, vinkt u het vakje Opnemen (A) aan.

Opmerking • Zie pagina ► 111 voor informatie over het afspelen van een video.

9.5

Optimaliseren verzameling
Het is belangrijk dat u zich eerst het uitvoeren van de Lateraal-test eigen maakt, voordat u LARP/RALP-gegevens gaat verzamelen. LARP/RALP-tests zijn moeilijker te verrichten en het verzamelen van gegevens voor LARP/RALP-tests lukt beter
als men al vertrouwd is met de Lateraal-test.
De Lateraal-test kan een Hoofdimpuls- of SHIMP (Suppression Head Impulse Paradigm)-test zijn. Voor beide tests moet
een punt op een vlak vóór de patiënt worden aangebracht. Voor de Hoofdimpuls-test staart de patiënt naar een fixatiepunt op het vlak. Voor de SHIMP-test staart de patiënt naar een laserstip die door de bril wordt geprojecteerd.
De test begint terwijl de tester achter de patiënt met de bril staat. De patiënt wordt gevraagd naar het fixatiepunt te staren voor Hoofdimpuls of de laserstip voor SHIMP. Terwijl de patiënt naar het fixatiepunt staart, draait de tester het hoofd
van de patiënt voor een laterale test horizontaal over een kleine hoek (ongeveer 10-20 graden) op een korte, abrupte en
onvoorspelbare manier, waarbij de richting en de snelheid variëren.
Voor LARP moet het hoofd van de patiënt 35-45 graden naar rechts worden gedraaid. Laat de patiënt naar het fixatiepunt
staren. De pupil van de rechteroog bevindt zich vlakbij de neus. De tester plaatst de ene hand onder de kin van de patiënt
en de andere boven op het hoofd van de patiënt en draait het hoofd van de patiënt verticaal over een kleine hoek (ongeveer 10-20 graden) op een korte, abrupte en onvoorspelbare manier, waarbij de richting en de snelheid variëren. Een
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neerwaartse hoofdimpuls stimuleert het linker anterieure kanaal. Een opwaartse hoofdimpuls stimuleert het rechter posterieure kanaal.
Voor RALP moet het hoofd van de patiënt 35-45 graden naar links worden gedraaid. Laat de patiënt naar het fixatiepunt
staren. De pupil van het rechteroog bevindt zich vlakbij de rechterzijde van het hoofd van de patiënt. De tester plaatst de
ene hand onder de kin van de patiënt en de andere boven op het hoofd van de patiënt en draait het hoofd van de patiënt
verticaal over een kleine hoek (ongeveer 10-20 graden) op een korte, abrupte en onvoorspelbare manier, waarbij de richting en de snelheid variëren. Een neerwaartse hoofdimpuls stimuleert het rechter anterieure kanaal. Een opwaartse hoofdimpuls stimuleert het linker posterieure kanaal.

Lateraal Hoofdimpuls

Stimulus
Verplaatsing: 10-20°
Minimaal aanvaardbare piek hoofdsnelheid: 120°/s –
250°/s
Piek hoofdversnelling: 1200°/s2 – 2500°/s2

LARP Hoofdimpuls

Stimulus
Verplaatsing: 10-20°
Minimaal aanvaardbare piek hoofdsnelheid: 100°/s –
250°/s
Piek hoofdversnelling: 1000°/s2 – 2500°/s2

RALP Hoofdimpuls

Opmerking • U kunt meer informatie vinden in de vHIT-trainingsvideo of op www.icsimpulse.com.
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De bril verzamelt zowel hoofd- als ooggegevens. De gyroscoop meet de snelheid van de hoofdbeweging (de stimulus). De
hogesnelheidcamera neemt het oogbeeld op. De OTOsuite Vestibular-software verwerkt de hoofdsnelheidsgegevens en de
snelheidsgegevens van de oogbewegingen (de respons).
Door gelijktijdige weergave van de hoofd- en oogbewegingsgegevens kan de arts vaststellen of de respons binnen de normale grenzen valt.

Trainingmodus
De trainingmodus leert u hoe u een goede hoofdimpulsmanoeuvre kunt uitvoeren voordat u een patiënt gaat testen. In de
trainingmodus blijft de middelste laserstraal aan. Aan het einde van de hoofdimpulsmanoevre geeft de positie van de punt
aan of u de hoofdbeweging in de juiste positie zonder overshoot hebt gestopt.
Om de trainingmodus in te stellen
1. Breng drie fixatiepunten op de muur aan: een in het midden, een 10° naar links en een 10° naar rechts.

2. Importeer de trainingpatiënt uit de demonstratiegegevens.
3. Open de trainingpatiënt (met als naam 'Trainingmodus').
Aan het einde van een correct uitgevoerde impuls naar links blijft het laserpunt op het linkerfixatiepunt. Aan het einde
van een correct uitgevoerde impuls naar rechts blijft het laserpunt op de rechterfixatiepunt. De hoofdcurves stemmen
overeen met de trainingcurves wanneer het hoofdimpulsmanoeuvre correct is uitgevoerd.
U kunt het uitvoeren van correcte hoofdimpulsmanoeuvres oefenen door de bril op een meloen te plaatsen.
Beweeg, voordat u start, de drempelinstelling in het venster Video
om de witte ruis volledig te verwijderen.
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Oefen de hoofdimpulsen en zorg ervoor dat
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•

de hoofdcurves overeenstemmen met de trainingcurves zoals in dit
voorbeeld,

•

er geen overshoot in het verzamelvenster wordt gemeld, en

•

de feedback voor de operator
een groene cirkel is (hoofdimpuls is correct uitgevoerd).
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9.5.1

Realtimecurve venster
In dit venster kunt u zowel de hoofd- als de oogbewegingen volgen terwijl u de head impulse test uitvoert. Het geselecteerde testtype (Lateraal, LARP of RALP) bepaalt welke hoofdcurve vet is. De vetgedrukte hoofdcurve is die welke
beweegt wanneer de hoofdimpuls wordt afgegeven. De andere twee hoofdcurves zouden vrij vlak moeten zijn. Zo weet u
dat het gestimuleerde kanaal wel degelijk het kanaal is dat u wilde testen.

Operatorfeedback en Audiofeedback geven standaard een beoordeling van elke hoofdimpuls:
•

Een groene cirkel en een hoge toon geven aan dat de hoofdimpuls correct is uitgevoerd.

•

Een oranje cirkel en een lage toon geven aan dat de hoofdimpuls niet correct is uitgevoerd. Er verschijnt een melding
in het verzamelvenster als een van de volgende fouten de oorzaak was:
–

Te langzaam - hoofdsnelheid niet snel genoeg

–

Te veel overshoot - aan het einde van de hoofdimpuls werd het hoofd in de tegenovergestelde richting van de
testrichting bewogen, of

–

Stimulatie in verkeerde richting - bij het uitvoeren van de LARP- of RALP-test werd de hoofdimpuls afgegeven in
vlakken die andere halfcirkelvormige kanalen stimuleerden dan de geteste kanalen.

Opmerking • Voor informatie over Operatorfeedback gaat u naar de Testopties voor Hoofdimpuls (pagina ► 192).
Voor informatie over Audiofeedback gaat u naar de Testopties voor Algemeen-instellingen (pagina ► 184).
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9.5.2

Referentiecurves venster
In dit venster geven de grijze curves het verloop van goede hoofdimpulsen bij verschillende snelheden: 100, 150, 200 en
250. De vorm van de referentiecurves verandert naargelang het gekozen testtype (Lateraal, LARP, RALP). De in het oranje
weergegeven hoofdcurve met negatieve snelheden vertegenwoordigt bewegingen naar rechts. De in het blauw weergegeven hoofdcurve met positieve snelheden vertegenwoordigt bewegingen naar links.
De werkelijke hoofd- en oogcurves worden boven op de grijze curves geplaatst. De oogcurve wordt in het groen weergegeven. Witte punten langs de Y-as geven de snelheden aan van de verzamelde impulsen.

De gegevens worden tijdens de verzameling in real time geanalyseerd met behulp van het verzamelalgoritme. Als de
hoofdimpuls aan de criteria van het algoritme voldoet, wordt een geaccepteerde hoofdimpuls geteld in het verzamelingvenster. Een hoofdimpuls die overeenkomt met de curve gevormd door de grijze lijnen, wordt gewoonlijk geteld
als een geaccepteerde (geldige) hoofdimpuls.
Door de werkelijke hoofdcurves (in dit voorbeeld blauw) te vergelijken met de grijze curves, kan worden gecontroleerd of
de tester goede hoofdimpulsen uitvoert en dat alleen goede gegevens in de analyse worden opgenomen.

Opmerking • U kunt meer informatie vinden in de vHIT-trainingsvideo of op www.icsimpulse.com.

9.6

Hoofdimpuls-gegevens verzamelen
Zie pagina ► 183 voor informatie over de instellingen die in Testopties beschikbaar zijn tijdens het verzamelen van gegevens.

Opmerking • De tijdelijke patiënt is beschikbaar om met de test te beginnen zonder dat er patiëntgegevens worden
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ingevoerd. Raadpleeg ► 24 om een nieuwe patiënt aan te maken of een bestaande patiënt te openen.

1. Wijzig, indien gewenst, de geldige hoofdimpulsen (A) die vereist zijn voor de huidige testsessie. Klik om te wijzigen op
de pijltjes omhoog en omlaag of typ rechtstreeks het getal.

Opmerking • Twintig (20) is het aanbevolen minimumaantal hoofdimpulsen voor zowel de naar links als de naar
rechts gerichte hoofdimpulsen. Het aantal te verzamelen impulsen kan worden ingesteld tot maximaal 999. Zie
pagina ► 192.

2. Als de knop Start is uitgeschakeld (grijs), geeft dit aan dat het systeem klaar is om hoofdimpulsgegevens te verzamelen.
Anders moet u op Start klikken of op de linkerknop van de presentatieafstandsbediening drukken om met het verzamelen van hoofdimpulsgegevens te beginnen.

Let op • Wanneer de bril of de brilband worden aangeraakt terwijl het hoofd van de patiënt wordt bewogen, kan
dit tot verplaatsing van de camera leiden, waardoor artefacten ontstaan in de verzamelde gegevens.

3. Ga achter de patiënt staan en plaats uw handen op het hoofd van de patiënt, uit de buurt van de bril en de brilband.

Opmerking • U kunt meer informatie vinden in de vHIT-trainingsvideo of op www.icsimpulse.com.

4. Vraag de patiënt om naar het fixatiepunt te staren en beweeg het hoofd van de patiënt zoals beschreven op pagina ►
81.
Met de LARP- en RALP-testoptie Oogpositiefeedback tijdens verzamelen aangevinkt in de Testopties, stemt de
kleur van het oog overeen met de kleur van de oogpositie-indicator in de testinstellingen. Het oog zal gedurende de
test groen blijven zolang het hoofd in de juiste positie is en niet terug naar het midden wordt getrokken.
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Tijdens de uitvoering van de Hoofdimpuls-test, worden de hoofd- en oogcurves zowel in het Realtimecurve-venster
als het Referentiecurves-venster weergegeven, zodat u een indruk krijgt van de kwaliteit van de gegevens die worden
verzameld. Ga naar pagina's ► 85 en ► 86 voor een beschrijving van deze vensters.
Tijdens de test worden geldige hoofdimpulsen weergegeven voor linker- en rechterimpulsen (B). De linker- en rechterhoofdimpulsen die niet correct zijn uitgevoerd, worden samengevoegd tot het aantal afgewezen impulsen (C).

Een hoofdbeweging met een piekhoofdsnelheid lager dan het minimum wordt niet als een hoofdimpuls beschouwd:
–

Lateraal minimum voor test 120°/s – 250°/s

–

LARP en RALP minimum voor test is 100°/s – 250°/s

Opmerking • Hoofdimpulsen worden afgewezen wanneer de framesnelheid daalt tot onder 219 frames/seconde.

Het volgende wordt in het Verzameling-venster weergegeven:
A. Testtype – naam van de test waarvoor gegevens werden verzameld
(In de naam zitten de testrichting en testcondities vervat.)
B. Verstreken tijd – testduur
C. Framesnelheid – frequentie van gegevensverzameling in frames per seconde (fps)
D. Kalibratie ∆ – de afstand in pixels die tijdens de kalibratie tussen de positie van het rechter- en linkeroog is
gemeten
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De verzameling stopt automatisch als het minimumaantal linker- en rechterhoofdimpulsen is bereikt. Klik op Stoppen of
druk op de rechterknop van de presentatieafstandsbediening om de test eerder te stoppen. De gegevens worden opgeslagen. (Gegevens worden opgeslagen als er minstens één goede hoofdimpuls is verzameld.) Klik op Annuleren om de test
eerder te stoppen zonder de gegevens op te slaan.
De gegevens worden automatisch geanalyseerd en in het 2D-analyse-venster weergegeven.

9.7

Analyse details
Klik op het venstertabblad Test en vervolgens op de gewenste test om deze weer te geven. Ga naar pagina ► 19 voor
meer informatie over het selecteren van een test.
De analyse van de testresultaten kan worden weergegeven in de venstergroep 2D-analyse, Hex Plot (Hexagonale grafiek) ,
of de venstergroep 3D-analyse. In de 2D- en 3D-weergaven kunnen de resultaten in de normale weergavemodus of in de
vergrote modus worden weergegeven. De analyse van de testresultaten kan in de normale weergavemodus of in de vergrote modus worden weergegeven. Zie pagina ► 17.
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9.7.1

Gain
Het beoordelen van de oog- en hoofdcurves is de eerste stap in de interpretatie van de gegevens. (Zie pagina ► 97.) Het
beoordelen van de gaingegevens komt altijd daarna.
Gain is de verhouding tussen de snelheid van de oogbeweging en de snelheid van de hoofdbeweging. De afzonderlijke
gains en gemiddelde gain worden weergegeven. In het venster Gain worden gainwaarden langs de Y-as en de overeenkomstige pieksnelheden langs de X-as weergegeven. (De pieksnelheid is de maximumsnelheid van elk van de 175 monsters die tijdens die bijzondere test zijn genomen.) Bij afzonderlijke gains tussen 1,2 en 3 zal de gaingrafiek alles boven 1,2
automatisch schalen.

In de gaingrafiek worden de rechter- en linkergemiddelden aangegeven met een X. Boven aan de grafiek staat een legenda
met de kleuren voor de linker- en rechterwaarden.
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Boven de grafiek staan
A. de waarden voor de rechter- en linkergemiddelden,
B. de rechter- en linkerstandaarddeviaties,
C. de rechts-links asymmetrie van de vestibulo-oculaire-reflex (in dit voorbeeld werd de Gainasymmetrie standaardberekening Relatief (Newman-Toker/Mantokoudis) gebruikt.)

De Asymmetrie-waarde is specifiek voor de geteste vlakken: Lateraal (rechts lateraal naar links lateraal) of LARP (links anterieur naar rechts posterieur) of RALP (rechts anterieur naar links posterieur).
In Testopties kunt u de standaardberekeningsmethode kiezen voor Gainasymmetrie: Relatief (Newman-Toker/Mantokoudis)(1) of Genormaliseerd relatief (Jongkees)(2):

Normatieve gegevens
Normatieve grenswaarden worden vastgesteld op basis van gegevensonderzoek.(3)
Met de arcering wordt aangegeven waar gegevens buiten de normatieve grenswaarden vallen:
•

Gegevens in de witte zone bevinden zich in het normale bereik.

•

Gegevens in het lichtgrijze gebied duiden op een unilateraal verlies.

•

Gegevens in het donkergrijze gebied duiden op een bilateraal verlies.

De normatieve grenswaarden kunnen worden gewijzigd.

Testopties bevat instellingen voor normatieve grenswaarden. Zie pagina ► 192.

(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. Opmerking: Alle normatieve gegevens werden ver-

zameld met de handen op het hoofd en een hoofdimpuls naar buiten toe.
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Leeftijdsgebonden normatieve gegevens
Leeftijdsgebonden normatieve grenswaarden zijn gedefinieerd als het gemiddelde ± 2 standaarddeviaties voor de leeftijdsgroep 10 tot 99 jaar.(1)
In de Gain-grafiek is het gebied waarbinnen de gegevens zich in het normale bereik bevinden, omkaderd.

Gainwaarden boven 1,2
Gainwaarden boven 1,2 kunnen een of meerdere van de volgende oorzaken hebben:
1. Wegglijden van de bril. Zorg dat de band goed strak zit, de kabel van de bril met een klein beetje speling aan de rechterschouder of de kraag van de patiënt is geklemd en dat er geen openingen zijn tussen het schuimkussen en het
gezicht van de patiënt. Zie ► 32 voor afbeeldingen die een correcte en onjuiste plaatsing van de bril tonen.
2. Patiënt bevindt zich te dicht bij het fixatiepunt. Als de patiënt zich op een afstand van minder dan 1 meter bevindt,
zult u door convergentie van de ogen verhoogde VOR-gains zien. Bij het gebruik van ICS Impulse moet u nooit voor
een patiënt gaan staan en hem vragen zich op uw neus te fixeren. Deze manier van testen zal leiden tot hogere VORgains.
3. Tijdens de test bleek uit de realtimecurve dat het hoofd zich door de ogen liet leiden, maar de test mocht toch doorgaan. Als dit probleem wordt geconstateerd, moeten de bril en houding van de patiënt worden gecontroleerd voordat
de test kan worden voortgezet.
4. Als u 1, 2 en 3 hebt uitgesloten, kan het zijn dat de patiënt aan de ziekte van Ménière leidt. (2)

Gegevens en waarden weergeven
Om enkel de linker- of rechtergains weer te geven, klikt u op het tabblad Weergeven en vinkt u het vakje Links of Rechts
aan. Om de linker- en rechtergains samen weer te geven, vinkt u beide vakjes aan.

(1)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP en 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 Juni 22: ISSN: 1664-2295. Opmerking: Alle normatieve gegevens werden verzameld met de handen op het

hoofd en een hoofdimpuls naar buiten toe.
(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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De gain- en pieksnelheid voor een afzonderlijke hoofdimpuls worden in de statusbalk weergegeven zodra een gainpunt of
curve is geselecteerd.
•

Selecteer een gainpunt: Klik in het venster Gain en beweeg de cursor over het gainpunt om het te selecteren. De
gainwaarde wordt naast het geselecteerde punt weergegeven (omkaderd). In het curvevenster wordt de overeenkomstige curve gemarkeerd.

•

Selecteer een curve: Klik in het curvevenster en gebruik de pijltoetsen of het scrollwiel op de muis om van curve naar
curve te bewegen. De gemarkeerde curve is de geselecteerde curve. Het overeenkomstige gainpunt wordt geselecteerd (gainwaarde wordt niet weergegeven).

A.
B.
C.
D.
E.

Statusbalk
Gain venster
Gainwaarde
Curvevenster
Geselecteerde curve

Om een geselecteerde hoofdimpuls te verwijderen:
•

Verplaats de cursor over het gainpunt. Dubbelklik op de muis.

•

Klik in het curvevenster. Gebruik de pijltoetsen of het scrollwiel van de muis om een afzonderlijke curve te selecteren. Druk op de toets Delete (Verwijderen).

Klik op het venstertabblad Heranalyse om alle verwijderde hoofdimpulsen te herstellen. Klik op Verwijderde gegevens
herstellen.
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Over saccades
Een piek wordt als een saccade beschouwd als hij aan deze criteria voldoet:

9.7.2

–

Wordt door het bedrijfseigen algoritme als een saccade herkend (pieken die als saccade worden beschouwd zijn
standaard rood)

–

Doet zich 70 ms of later na de hoofdbeweging (de hoofdimpuls) voor.

Info

Hoofdimpulsanalyse -gegevens worden gerapporteerd voor zowel de hoofdimpulsen naar links als die naar rechts, evenals
de afgewezen hoofdimpulsen. OTOsuite Vestibular gebruikt diverse algoritmes om hoofdimpulsen te analyseren.
•

Verzameling – de hoofdimpulsgegevens waarop het verzamelalgoritme is toegepast, zoals weergegeven in het verzamelingsvenster

•

Analyse – de hoofdimpulsgegevens waarop het analysealgoritme is toegepast

Zie pagina ► 245 voor extra informatie.

Curve-analyse -gegevens voor de geselecteerde curve (gemarkeerd) omvatten
•

Gain – gainberekening is het gebied onder de (gedesacceerde) oogsnelheid, gedeeld door het gebied onder de hoofdsnelheid

•

Latentie – het moment (ms) waarop de pieksnelheid plaatsvond voor de hoofdbeweging en ook voor de eerste drie
saccades

•

Amplitude (°/s) – het bereikte maximum voor het hoofd en voor de eerste drie saccades (in de statusbalk weergegeven als de pieksnelheid)

Opmerking • Er moet een nieuwe analyse worden uitgevoerd van de gegevens die vóór softwareversie 4.0 zijn verzameld om de waarden nauwkeurig in te voeren.

De naam van de operator en de testparameters worden getoond:
•

Framesnelheid – frequentie van gegevensverzameling in frames per seconde (fps)

•

Kalibratie ∆ – de afstand in pixels die tijdens de kalibratie tussen de positie van het rechter- en linkeroog is gemeten

Er verschijnt een opmerking wanneer de parameters van de catch-up saccades zijn gewijzigd.
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9.7.3

Opmerkingen
Details analyse - Opmerkingen
Opmerkingen in verband met de test kunnen vóór, tijdens en na het testen worden ingevoerd. Klik op het venstertabblad
Opmerkingen om opmerkingen toe te voegen of te wijzigen. Zie pagina ► 22 voor informatie over de bewerkingstools.

Opmerking • Tekst die eerder is toegevoegd in het venster Test, wordt weergegeven in het venster Opmerkingen.

9.7.4

Weergeven
Om de weergave van de gaingrafiek te wijzigen, vinkt u de vakjes Links en/of Rechts aan/uit om te selecteren wat u wel/niet wilt weergeven: beide gains, alleen linkergains of alleen rechtergains. Om de weergave van de 2D-grafieken te wijzigen, vinkt u de vakjes Hoofdsnelheid en/of Oogsnelheid aan/uit om te selecteren wat u wel/niet wilt weergeven: beide
snelheden, alleen hoofdsnelheid of alleen oogsnelheid.

9.7.5

Heranalyse

Opnieuw analyseren - herstelt alle originele gaingegevenspunten vóór heranalyse van de gegevens. (Voor heranalyse worden de meest recente instellingen voor Baseline Amplitude en Startpositie gebruikt.)
Opmerking • Deze functie kan nodig zijn voor bestaande patiëntgegevens wanneer er nieuwe functies uitkomen. (Voor
heranalyse zijn er onbewerkte gegevens nodig.)

Verwijderde gegevens herstellen - herstelt alle oorspronkelijke gaingegevenspunten.
Spontane nystagmus - Het vakje Spontane nystagmus is aangevinkt als de tester het vakje Spontane nystagmus in het
venster Verzameling heeft aangevinkt.
Door het vakje Spontane nystagmus aan te vinken, zullen de gegevens opnieuw worden geanalyseerd. Vorige wijzigingen
aan de gegevens (bv. parameters van catch-up saccades, verwijdering van gainpunten) worden niet bewaard.

Catch-up saccadeparameters links/rechts - selecteer om de parameters van de catch-up saccades voor de linker- en rechterhoofdimpuls te wijzigen.
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Standaardwaarden herstellen - herstel de parameters van de catch-up saccades naar de fabrieksinstellingen voor de geselecteerde zijde (links/rechts).

Baseline Amplitude - deze instelling identificeert een saccade op basis van hoe steil de helling op de achterzijde van een
saccade is. Pas deze regelaar aan als er volgens u een oogbeweging verkeerd is geïdentificeerd als een saccade of als een
oogbeweging moet worden geïdentificeerd als een saccade.

Startpositie - deze instelling bepaalt waar de software begint te zoeken naar een saccade. Pas deze regelaar aan als er volgens u een oogbeweging verkeerd is geïdentificeerd als een saccade of als een oogbeweging moet worden geïdentificeerd
als een saccade.
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9.8

2D-analyse venster
De standaardkleuren voor het weergeven van gegevens in de grafieken zijn zo gekozen dat mensen die kleurenblind zijn,
de verschillende kleuren makkelijk van elkaar kunnen onderscheiden. Testopties bevat instellingen om de standaardkleuren voor elk type gegevens te wijzigen. Om te wijzigen dient u op het venstertabblad Grafiekkleuren in het venster Opties te klikken en nieuwe kleuren te kiezen. Zie pagina ► 189.
In de standaardindeling staat de rechtergrafiek (rechterhoofd- en oogsnelheidsgegevens) rechts en de linkergrafiek (linkerhoofd- en oogsnelheidsgegevens) links. Om de indeling om te wisselen, klikt u op het venstertabblad Hoofdimpuls in
het venster Opties en selecteert u Linkergrafiek rechts weergeven. Zie pagina ► 192.
Om enkel de hoofdsnelheid of de oogsnelheid weer te geven, klikt u op het tabblad Weergeven en vinkt u het vakje
Hoofdsnelheid of Oogsnelheid aan. Om zowel de hoofdsnelheid als de oogsnelheid weer te geven, vinkt u beide vakjes
aan.
De hoofdgegevens worden voor links in het blauw en voor rechts in het oranje weergegeven. Ooggegevens die groen worden weergegeven, duiden op oogbeweging tijdens en na de hoofdimpuls (VOR). In het rood weergegeven ooggegevens wijzen op saccadische oogbewegingen (met andere woorden: de catch-up saccades). De gegevens worden weergegeven met
de snelheid op de Y-as en de hoofdimpulsmilliseconden of -monsters op de X-as. Voor gegevens die vanuit een vorige softwareversie zijn omgezet, zal de X-as met monsters werken indien de gemiddelde framesnelheid minder dan 219 bedroeg.
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Binnen het normale bereik
In deze voorbeelden van Hoofdimpuls- en SHIMP-gegevens vallen beide zijden binnen het normale bereik.

Hoofdimpuls
Zoals te zien is in de Gain-grafiek vallen alle gegevenspunten binnen het normale bereik (in het witte gebied). De hoofdgegevens duiden op zeer goed uitgevoerde hoofdimpulsen en de ooggegevens vertonen vestibulaire oogreflexen (A) die
de hoofdsnelheid weerspiegelen. Er kunnen enkele catch-up saccades zijn.
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SHIMP
Zoals te zien is in de Gain-grafiek vallen alle gegevenspunten binnen het normale bereik (in het witte gebied). De hoofdgegevens duiden op zeer goed uitgevoerde hoofdimpulsen en de ooggegevens vertonen vestibulaire oogreflexen (A) die
de hoofdsnelheid en open catch-up saccades weerspiegelen. Merk op dat de SHIMP-test het vermogen om covert-saccades te produceren onderdrukt, waardoor er niet eerst moet worden gedesaccadeerd om de gain te berekenen.
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Overt saccades
Hoofdimpuls
Dit is een voorbeeld van hoofdimpulsgegevens met een abnormale vestibulaire oogreflex aan de linkerzijde, zoals te zien is
in de gainrespons en de catch-up saccades. De gegevenspunten in de Gain-grafiek bevinden zich allemaal in het grijze
bereik, wat op een eenzijdig verlies wijst. De hoofdgegevens duiden op uitstekend uitgevoerde hoofdimpulsen en de ooggegevens laten een onvoldoende vestibulaire oogreflex (A) zien die de hoofdsnelheid niet weerspiegelt. Er zijn overt
catch-up saccades aanwezig (B). Catch-up saccades kunnen gemakkelijker zichtbaar gemaakt worden in de 3D-analyse.
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SHIMP
Dit is een voorbeeld van SHIMP-gegevens met een abnormale vestibulaire oogreflex zoals aan beide zijden te zien is in de
gainrespons. De gegevenspunten in de Gain-grafiek bevinden zich allemaal in het grijze bereik, wat op een bilateraal verlies wijst. De hoofdgegevens duiden op uitstekend uitgevoerde hoofdimpulsen en de ooggegevens laten een onvoldoende
vestibulaire oogreflex zien die de hoofdsnelheid niet weerspiegelt. Voor wat de catch-up saccades en SHIMP betreft, wijzen aanwezige catch-up saccades op een restfunctie. De rechterzijde wijst duidelijk op een vestibulaire functie, aangezien
er overt catch-up saccades aanwezig zijn.
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Covert saccades
Dit is een voorbeeld van hoofdimpulsgegevens met een abnormale vestibulaire oogreflex aan de rechterzijde, zoals te zien
is in de gainrespons en de catch-up saccades. De gegevenspunten in de Gain-grafiek bevinden zich allemaal in het grijze
bereik, wat op een eenzijdig verlies wijst. Let ook op de asymmetrie van 56%. De rechter (abnormale) zijde beïnvloedt de
linker (normale) zijde. De hoofdgegevens geven blijk van uitstekend uitgevoerde hoofdimpulsen en de ooggegevens laten
een onvoldoende vestibulaire oogreflex (A) zien, die de hoofdsnelheid niet weerspiegelt. Er zijn covert catch-up saccades
aanwezig (B). Catch-up saccades kunnen gemakkelijker zichtbaar gemaakt worden in de 3D-analyse.
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9.9

Venster Hex Plot (Hexagonale grafiek)
Voor tests die in de kolom Weergeven zijn geselecteerd, geeft het venster Hex Plot (Hexagonale grafiek) de Analyse
catch-up saccades weer met een samenvatting van de Gemiddelde gain, PR-score en de 2D-analyse-grafieken.

A. Weergeven kolom
B. Analyse catch-up saccades
C. Gemiddelde gain en 2D-analyse-grafieken

De aanvankelijk geselecteerde tests zijn dezelfde als de tests die zijn geselecteerd in de vensters 2D-analyse en 3D-analyse. Om een of meer tests toe te voegen, klikt u op de knop naast de testnaam in de kolom Weergeven.Om een of meer
tests te verwijderen, klikt u op de knop naast de testnaam in de kolom Weergeven. Voor elk testtype kan slechts één test
worden geselecteerd voor weergave.

Opmerking • De testselecties grijpen terug op de geselecteerde tests in de 2D-analyse- en 3D-analyse-vensters wanneer het venster Hex Plot (Hexagonale grafiek) niet meer wordt weergegeven.

In de standaardindeling staat de rechtergrafiek (rechterhoofd- en oogsnelheidsgegevens) rechts en de linkergrafiek (linkerhoofd- en oogsnelheidsgegevens) links. Om de indeling om te wisselen, klikt u op het venstertabblad Hoofdimpuls in
het venster Opties en selecteert u Linkergrafiek rechts weergeven. Zie pagina ► 192.

9.9.1

Hex Plot (Hexagonale grafiek)
In de Hex Plot (Hexagonale grafiek) worden gemiddelde gains weergegeven met balkjes die in lengte variëren overeenkomstig de waarde van de gemiddelde gain. De balkjes worden in een zeshoek weergegeven. Elke zijde van de zeshoek
is gemarkeerd met een afkorting van twee letters die naar een van de zes halfcirkelvormige kanalen verwijst:
•
•
•

LA (links anterieur)
LL (links lateraal)
LP (links posterieur)
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•
•

RA (rechts anterieur)
RL (rechts lateraal)
RP (rechts posterieur)
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De buitenste zeshoek geeft een gemiddelde gain van 1,0 aan. De binnenste zeshoek geeft een gemiddelde gain van 0,5
aan.
De gainbalkjes zijn gekleurd op basis van de normatieve grenswaarden die zijn ingesteld voor de gaingrafieken. Testopties
bevat instellingen om de standaardwaarden te wijzigen. Hiertoe dient u op het venstertabblad Hoofdimpuls in het venster
Opties te klikken en nieuwe waarden te kiezen. Zie pagina ► 192.
De waarden Asymmetrie (A) zijn het resultaat van berekeningen die specifiek zijn voor elke groep kanalen: anterieur naar
anterieur, lateraal naar lateraal en posterieur naar posterieur. De kleur waarin de waarden worden weergegeven, maakt
duidelijk welke berekening werd gebruikt: Relatief of Genormaliseerd relatief.
In elk afzonderlijk venster worden de Gemiddelde gain en de PR-score (de totale PR-score) weergegeven (B). De kleur
van het balkje waarin deze worden weergegeven, wijst op de groeperingswijze van de catch-up saccades: Normaal, Verzameld, of Verspreid.

In Testopties kunt u de standaardberekeningsmethode kiezen voor Gainasymmetrie: Relatief (Newman-Toker/Mantokoudis)(1) of Genormaliseerd relatief (Jongkees)(2):

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

Analyse catch-up saccades
Belangrijk • Maak een nieuwe analyse van de gegevens die vóór softwareversie 4.0 zijn verzameld om de waarden
nauwkeurig in te voeren.
- Indien onbewerkte gegevens werden opgeslagen, selecteert u de test in 2D-analyse, klikt u op het venstertabblad
Heranalyse en klikt u op Opnieuw analyseren.
- Indien onbewerkte gegevens niet werden opgeslagen, selecteert u de linkertest in 2D-analyse om de gegevens
opnieuw te analyseren. Klik op het venstertabblad Heranalyse. Verplaats de Baseline Amplitude- of de Startpositieregelaar. Klik op Standaardwaarden herstellen. Herhaal dit voor rechts.

De Analyse catch-up saccades omvat een analyse van de gegevens van elk halfcirkelvormig kanaal die zijn weergegeven in
de Hex Plot (Hexagonale grafiek) .(1) In Testopties kunt u ervoor kiezen om alleen deze samenvattende analyse of de volledige analyse weer te geven. Ga naar pagina► 192.

Totaal (%) – het percentage overt en covert saccades ten opzichte van de totale hoofdimpulscurves
Totale PR-score (%) – de grootte tussen 0 en 100, waarbij 0 een minimaal verspreide catch-up saccade in het kader van
die head impulse test is en 100 een maximaal verspreide catch-up saccade in het kader van die head impulse test. Om de
PR-score te verkrijgen, wordt de eerste variatiecoëfficiënt voor elk verschijningsmoment van een saccade voor elke groep
saccades (totaal van zowel covert als overt) berekend.

Classificatie
•

Groen wil zeggen binnen het normale bereik

•

Blauw wil zeggen dat de saccades samenliggen

• Oranje wil zeggen dat de saccades verspreid liggen
Deze kleurcodes worden ook gebruikt in de kleurenbalkjes van de Hex Plot (Hexagonale grafiek) -panelen.

(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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Volledige analyse

Indien er geen covert of overt catch-up saccades bestaan voor een bepaald
halfcirkelvormig kanaal, wordt voor deze waarden NA (niet geanalyseerd)
weergegeven.

Hoofd
Latentie (ms) – de gemiddelde latentie voor alle hoofdimpulsen
Amplitude (°/s) – de gemiddelde amplitude voor alle hoofdimpulsen
Covert
% – het percentage saccades na 70 ms en voordat de hoofdsnelheid door het nulpunt gaat, ten opzichte van de totale
hoofdimpulscurves.

Latentie (ms) – de gemiddelde latentie voor alle covert saccades. Een toolpunt geeft de standaarddeviatie en de variatiecoëfficiënt weer.

Amplitude (°/s) – de gemiddelde amplitude voor alle covert saccades. Een toolpunt geeft de standaarddeviatie en de
variatiecoëfficiënt weer.

PR-score (%) – de grootte tussen 0 en 100, waarbij 0 een minimaal verspreide catch-up saccade in het kader van die
head impulse test is en 100 een maximaal verspreide catch-up saccade in het kader van die head impulse test. Om de
PR-score te verkrijgen, wordt de eerste variatiecoëfficiënt voor elk verschijningsmoment van een saccade voor elke
groep covert saccades berekend.

Overt
% – het percentage saccades nadat de hoofdsnelheid door het nulpunt gaat, ten opzichte van de totale hoofdimpulscurves.

Latentie (ms) – de gemiddelde latentie voor alle covert saccades. Een toolpunt geeft de standaarddeviatie en de variatiecoëfficiënt weer.

Amplitude (°/s) – de gemiddelde amplitude voor alle covert saccades. Een toolpunt geeft de standaarddeviatie en de
variatiecoëfficiënt weer.

PR-score (%) – de grootte tussen 0 en 100, waarbij 0 een minimaal verspreide catch-up saccade in het kader van die
head impulse test is en 100 een maximaal verspreide catch-up saccade in het kader van die head impulse test. Om de
PR-score te verkrijgen, wordt de eerste variatiecoëfficiënt voor elk verschijningsmoment van een saccade voor elke
groep overt saccades berekend.
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9.10

3D-analyse venster
De standaardkleuren voor het weergeven van gegevens in de grafieken zijn zo gekozen dat mensen die kleurenblind zijn,
de verschillende kleuren makkelijk van elkaar kunnen onderscheiden. Testopties bevat instellingen om de standaardkleuren voor elk type gegevens te wijzigen. Om te wijzigen dient u op het venstertabblad Grafiekkleuren in het venster Opties te klikken en nieuwe kleuren te kiezen. Zie pagina ► 189.
In de standaardindeling staat de rechtergrafiek (rechterhoofd- en oogsnelheidsgegevens) rechts en de linkergrafiek (linkerhoofd- en oogsnelheidsgegevens) links. Om de indeling om te wisselen, klikt u op het venstertabblad Hoofdimpuls in
het venster Opties en selecteert u Linkergrafiek rechts weergeven. Zie pagina ► 192.
De gegevens kunnen vanuit alle hoeken worden bekeken. Om de gegevens vanuit verschillende hoeken te bekijken, houdt
u de linkermuisknop ingedrukt terwijl u het beeld naar wens draait. Om de gegevens weer vanuit de oorspronkelijke hoek
te bekijken, klikt u op Opnieuw instellen (A).
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Normaal
In dit voorbeeld van hoofdimpulsgegevens vallen beide zijden binnen het normale bereik. Zoals te zien is in de Gain-grafiek vallen alle gegevenspunten binnen het normale bereik (in het witte gebied). De hoofdgegevens duiden op zeer goed
uitgevoerde hoofdimpulsen en de ooggegevens vertonen vestibulaire oogreflexen (A) die de hoofdsnelheid weerspiegelen.
Er kunnen enkele catch-up saccades zijn.
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Overt saccades
Dit is een voorbeeld van hoofdimpulsgegevens met een abnormale vestibulaire oogreflex aan de linkerzijde, zoals te zien is
in de gainrespons en de catch-up saccades. De gegevenspunten in de Gain-grafiek bevinden zich allemaal in het grijze
bereik, wat op een eenzijdig verlies wijst. De hoofdgegevens duiden op uitstekend uitgevoerde hoofdimpulsen en de ooggegevens laten een onvoldoende vestibulaire oogreflex (A) zien die de hoofdsnelheid niet weerspiegelt. Er zijn overt
catch-up saccades aanwezig (B). De neerwaartse pieken aan de rechterzijde zijn het gevolg van spontane nystagmus.
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Covert saccades
Dit is een voorbeeld van hoofdimpulsgegevens met een abnormale vestibulaire oogreflex aan de rechterzijde, zoals te zien
is in de gainrespons en de catch-up saccades. De gegevenspunten in de gaingrafiek bevinden zich allemaal in het grijze
bereik, wat op eenzijdig verlies wijst. Let ook op de asymmetrie van 56%. De rechter (abnormale) zijde beïnvloedt de linker (normale) zijde. De hoofdgegevens geven blijk van uitstekend uitgevoerde hoofdimpulsen en de ooggegevens laten een
onvoldoende vestibulaire oogreflex (A) zien, die de hoofdsnelheid niet weerspiegelt. Er zijn covert catch-up saccades aanwezig (B). U kunt zien hoe de covert catch-up saccades zich dichter bij de hoofdgegevens bevinden terwijl de overt catchup saccades zich meer rechts van de hoofdgegevens bevonden.
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9.11

Afspelen venster
Het opnieuw gesynchroniseerd afspelen van verzamelde gegevens, gegevensanalyses en video('s) in het venster Afspelen.
Het venster
toont altijd de
•

Realtimecurve

•

Referentiecurves

•

Gain grafiek

•

oog- en hoofdcurves in 2D,

•

oogbeelden.

Ook de gesynchroniseerde kamerbeelden worden weergegeven, indien deze optie voor dit testtype werd geselecteerd in
Testopties.

Afspelen knoppen en selecties
Afspelen

Start het synchroon afspelen.

Pauzeren

Pauzeert het synchroon afspelen.

Stoppen

Stopt het synchroon afspelen.
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Afspelen knoppen en selecties
Video verwijderen

Verwijdert de video('s) voor de geselecteerde test.

Opmerking • Het is raadzaam video's die niet nodig zijn te verwijderen, zodat
ruimte kan worden bespaard op de harde schijf. Nadat er een of meerdere
video's zijn verwijderd, kunnen de videogegevens niet meer worden teruggehaald.

Afspelen vanaf cursor

Selecteren om het afspelen te beginnen bij de plaats van de cursor. Als dit niet is
geselecteerd, wordt er vanaf het begin van de curve afgespeeld.

Snelheid

Opmerking • Controleer de framesnelheid (fps) onder de opgenomen oogbeelden voordat u de afspeelsnelheid instelt.

•

Normaal - oogbeelden die met 30 frames per seconde zijn opgenomen, kunnen alleen op normale snelheid worden afgespeeld.

•

Langzaam - oogbeelden die met 60 frames per seconde zijn opgenomen, kunnen op normale en langzame snelheid worden afgespeeld.

•

Langzamer - oogbeelden die met meer dan 120 frames per seconde zijn opgenomen, kunnen op normale, langzame of langzamere snelheid worden afgespeeld.

De kamerbeelden lopen bij alle snelheden synchroon met de oogbeelden.

Afspelen van gegevens die werden verzameld vóór softwareversie 4.0
Patiëntgegevens
•

Oude gegevens kunnen niet worden afgespeeld

•

Indien onbewerkte gegevens werden opgeslagen, moet u de gegevens eerst opnieuw analyseren om ze te kunnen
weergeven. Selecteer de test in 2D-analyse, klik op het tabblad Heranalyse en klik op Opnieuw analyseren.

•

Nadat de gegevens opnieuw zijn geanalyseerd, kunt u door de realtimecurve scrollen. Als u in de realtimecurve op
een individuele hoofdimpuls klikt,
–

zal de geaccepteerde hoofdimpuls op de referentiecurve worden weergegeven (een afgewezen hoofdimpuls zal
niet worden weergeven),

–

zal de hoofd- en oogcurve worden gemarkeerd,

–

zal de gainwaarde worden omcirkeld.

Video's
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•

De hoofdimpulsoogbeelden die vroeger werden weergegeven in Video opnemen/afspelen, kunnen nu in het venster
Afspelen in OTOsuite Vestibular worden weergegeven.

•

Klik op het tabblad Video in de Testlijst en selecteer de video die afgespeeld moet worden.
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9.12

Voortgangsgrafieken
De analyse van meerdere testsessies kan in de venstergroep Voortgangsgrafieken of de venstergroep Voortgangsgegevens worden weergegeven. Op die manier kan de gebruiker de resultaten van verschillende testdata van een
patiënt vergelijken. Door testsessies te vergelijken, kan de gebruiker zien of verbetering of compensatie heeft plaatsgevonden.
Als er minstens drie tests beschikbaar zijn, worden aanvankelijk de eerste test, de meest recente test en de op dat
moment weergegeven test in het 2D- en 3D-venster weergegeven. Om een of meer tests toe te voegen, klikt u op de
knop naast de testnaam in de kolom Weergeven.Om een of meer tests te verwijderen, klikt u op de knop naast de testnaam in de kolom Weergeven.

Opmerking • De analyse van de testresultaten kan in de normale weergavemodus of in de vergrote modus worden
weergegeven. Zie pagina ► 17.
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Voortgangsgrafieken
In dit venster kunnen vier testsessies tegelijk worden weergegeven. De 3D-grafieken worden weergegeven zoals wordt
beschreven op pagina ► 107 en verder.
De standaardkleuren voor het weergeven van gegevens in de grafieken zijn zo gekozen dat mensen die kleurenblind zijn,
de verschillende kleuren makkelijk van elkaar kunnen onderscheiden. Testopties bevat instellingen om de standaardkleuren voor elk type gegevens te wijzigen. Om te wijzigen dient u op het venstertabblad Grafiekkleuren in het venster Opties te klikken en nieuwe kleuren te kiezen. Zie pagina ► 189.
In de standaardindeling staat de rechtergrafiek (rechterhoofd- en oogsnelheidsgegevens) rechts en de linkergrafiek (linkerhoofd- en oogsnelheidsgegevens) links. Om de indeling om te wisselen, klikt u op het venstertabblad Hoofdimpuls in
het venster Opties en selecteert u Linkergrafiek rechts weergeven. Zie pagina ► 192.
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Voortgangsgegevens
De gaingrafiek wordt weergegeven zoals is beschreven op pagina ► 89 en verder, behalve dat de legenda waarin de kleuren worden aangegeven die voor de diverse tests zijn gebruikt, in het testselectievenster wordt weergegeven. Daarnaast
worden de gemiddelde standaarddeviaties aangeduid door de horizontale balkjes boven en onder de symbolen voor gemiddelde gain (rode en blauwe kruisjes).
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10

Positieafhankelijk

10.1

Testomgeving
De omgeving kan variëren, maar de patiënt moet op ten minste één meter afstand van de muur (of een ander vast oppervlak dat als projectievlak kan dienen) kunnen zitten. Deze positie wordt gebruikt voor de kalibratie. Voor Dynamisch positieafhankelijke tests en voor Repositionering behandelingen, moet de patiënt comfortabel op een onderzoekstafel
plaatsnemen om afwisselend te zitten en op de rug te liggen.

Voor kalibratiedoeleinden:

Opmerking • De patiënt moet gaan zitten in een stoel zonder wielen die niet kan ronddraaien.

1. Kies een muur waarbij de patiënt op ten minste één meter afstand van het fixatiepunt kan zitten.
2. Bevestig een van de stickers die bij het systeem zijn geleverd op de muur, zodanig dat de patiënt recht voor het fixatiepunt kan zitten.

10.2

Video-opname van oogbeweging tijdens tests
Opmerking • Opnemen moet zijn aangevinkt om de verzamelde gegevens te kunnen afspelen.

In het venster Video wordt het beeld van het oog weergegeven.
De Opnemen (A) is standaard aangevinkt. De video-opname van het oog start tegelijk met het verzamelen van de gegevens.

10.3

Pupildetectie
Voor instructies over de correcte plaatsing van alleen de bril, ga naar pagina ► 32.
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Voor instructies over de correcte plaatsing van het Vision Denied afdekkapje en ooglapje gaat u naar pagina ► 36.
1. Selecteer de test: Dynamisch, of Repositionering.
2. Selecteer het testtype. Er zijn bijvoorbeeld deze testtypes voor de test Dynamisch: Dix-Hallpike, Hallpike-Stenger,
Draaiduizeligheidstest en Manoeuvre.

Opmerking • Ogen gesloten/afgedekt mag niet zijn aangevinkt wanneer er een kalibratie wordt uitgevoerd.

3. Vink het vakje Ogen gesloten/afgedekt aan bij gebruik van het afdekkapje en ooglapje.

Opmerking • Zonder de licentie is het niet mogelijk om te bepalen of Rotatoir nystagmus tijdens de test aanwezig is.
Met een licentie krijgt u een oogpositiecurve en SPV-grafiek.

4. Om Rotatoir gegevens te verzamelen, vinkt u het vakje Rotatoir aan. (Om Rotatoir als standaardoptie in te stellen,
selecteert u in de Testopties de optie voor dit testtype in het toepasselijke venster voor deze testgroep.) Zie pagina
► 264 voor meer uitleg over de toename van de bestandsgrootte van opnamebeelden wanneer Rotatoir is geselecteerd.
5. Selecteer de testmanoeuvre (A). Er zijn bijvoorbeeld vier manoeuvres voor de test Dix-Hallpike: Hoofd links, Hoofd
rechts, Hoofd links herhalen en Hoofd rechts herhalen.

Opmerking • Door het selecteren van Ogen gesloten/afgedekt of Rotatoir wordt de framesnelheid gewijzigd naar 60
fps (frames per seconde). Door deze snelheid kan de camerasluiter langer openblijven (met als gevolg een betere belichting) waardoor de beeldkwaliteit toeneemt.
Wanneer Ogen gesloten/afgedekt is geselecteerd, wordt een vinkje geplaatst in de kolom Vision denied (ogen gesloten/afgedekt) in de testlijst.

6. In het geval van het verzamelen van Rotatoir gegevens
A. Vraag de patiënt om recht vooruit te staren en zijn ogen wijd open te houden.
B. Klik op Opnemen. Het referentieframe Rotatoir wordt rechtsonder in het venster Testopstelling weergegeven.
Het referentieframe wordt vergeleken met de verzamelde gegevens om te bepalen of er sprake is van een rotatoire
oogbeweging. Het referentieframe kan voor alle latere SPV-tests worden gebruikt. Als de kwaliteit slecht is, herhaalt u
de procedure met de patiënt en klikt u opnieuw op Opnemen.
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Goede kwaliteit

Slechte kwaliteit

7. Positioneer de patiënt. Zie pagina ► 116.
8. Plaats de ROI (Region of Interest) rond de pupil:
–

klik op het groene vak en sleep het om het op de pupil te centreren, of

–

klik op de pupil om de pupil in het groene vak te centreren.

Opmerking • Voor Hoofdimpuls- en VOR-tests is het ROI-vak 100 x 100 pixels met een maximale bemonsteringsfrequentie van 250 fps. Voor alle andere tests, behalve Rotatoir, is het ROI-vak 160 x 120 pixels met een maximale bemonsteringsfrequentie van 173 fps. Voor Rotatoir is het ROI-vak 320 x 240 met een maximale
bemonsteringsfrequentie van 60 fps.

9. Selecteer in het venster Video welk beeldtype u wilt laten weergeven: Weergave in grijswaarden (A) of Pupillocatie
(B).

Opmerking • De optie Weergave in grijswaarden of Pupillocatie wordt enkel gebruikt om de pupildetectie in te stellen. Oogbeelden worden altijd in zwart-wit opgenomen.
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10. Selecteer Auto-Threshold als de pupil niet automatisch wordt gedetecteerd. Het systeem centreert het lijnenkruis op
de pupil.
11. Vraag de patiënt naar het fixatiepunt te staren. Evalueer de pupiltracering aan de hand van het lijnenkruis. Als het lijnenkruis de pupil niet traceert (springt heen en weer en blijft niet gecentreerd op de pupil), gebruikt u de knop + of van de drempelinstelling om dit handmatig naar de juiste plek te verschuiven.
Dankzij pupildetectie kan het systeem de pupil goed traceren tijdens de kalibratie en de meting.

Opmerking • Maak verdere aanpassingen om eventuele witte gebieden buiten het witte ronde beeld van de pupil te
verwijderen.

12. Selecteer OK om de ROI-positie te accepteren.
13. Als er nog geen kalibratie is uitgevoerd, gaat u verder naar pagina ► 119.

10.4

Kalibratie
Let op •

Tijdens deze procedure worden beide laserstralen ingeschakeld. Kijk niet rechtstreeks in de laserstraal. Het

gebruik van andere middelen om het apparaat te bedienen of aan te passen of de uitvoering van andere dan in deze
handleiding beschreven procedures kan tot blootstelling aan gevaarlijke straling leiden.

1. Klik op Lasers aan om beide lasers in te schakelen.

2. Vraag de patiënt om de linker- en rechterpunten op gelijke afstand van het fixatiepunt te plaatsen.
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3. Vraag de patiënt om eerst naar het linkerpunt en vervolgens naar het rechterpunt te kijken. Controleer in het venster
Video of het lijnenkruis de pupil blijft volgen.

Opmerking • Gebruik het venster Realtimecurves (X-as in seconden) om hoofd- en ooggegevens te controleren. Aan
de hand van de oranje hoofdcurve en de groene oogcurve kunt u zien of de patiënt zijn of haar hoofd of ogen beweegt
(in plaats van naar het fixatiepunt te staren), excessief knippert of zich niet aan de gegeven instructies houdt (niet meewerkt).

4. Als het lijnenkruis de pupil niet traceert (springt heen en weer en blijft niet gecentreerd op de pupil), gebruikt u de
knop + of - van de drempelinstelling om dit handmatig naar de juiste plek te verschuiven.
Tijdens de kalibratieprocedure wordt de patiënt gevraagd zijn of haar blik van het ene naar het andere punt te verplaatsen wanneer de lasers zijn ingeschakeld. Terwijl de patiënt zijn blik verplaatst, volgt het systeem de pupilbeweging.

Opmerking • Wanneer de kalibratie niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de patiënt zo slecht ziet dat hij de fixatiepunten of laserstraalpunten niet kan zien, klikt u op Standaard om de standaardkalibratiewaarde te gebruiken (∆ =
21). Zorg ervoor dat de patiënt recht vooruit naar het fixatiepunt kijkt voordat u op Standaard klikt.

De oogbeweging tussen de twee laserstraalpunten wordt gemeten en gekalibreerd ten opzichte van de bekende waarden van de door de bril geprojecteerde laserstraalpunten. De kalibratiewaarden hebben betrekking op de pixellocatie
die gelijk is aan 7,5 graden links en rechts van het centrum. Het verschil tussen links en rechts is gelijk aan het aantal
pixels voor een oogbeweging over 15 graden. Deze waarden worden gebruikt om de oogbeweging tijdens de head
impulse test te analyseren.
5. Klik op Uitvoeren.
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6. Vraag de patiënt het hoofd naar het fixatiepunt te draaien en stil te houden.
7. Vraag de patiënt om het laserstraalpunt te volgen.

Opmerking • De kalibratiewaarden worden automatisch opgeslagen. De opgeslagen kalibratiewaarde kan worden
gebruikt voor alle tests: Tussen twee tests door hoeft er niet opnieuw te worden gekalibreerd tenzij de bril is verschoven. Wanneer u het bestand van de patiënt sluit en het daarna opnieuw opent, moet er wel opnieuw worden
gekalibreerd.

Kalibratiecontrole
1. Vraag de patiënt om naar het fixatiepunt te staren en het hoofd in een kleine hoek (ongeveer 10 graden) van de ene
naar de andere kant te bewegen.
2. Controleer of de oog- en hoofdsnelheden overeenkomen.

Correcte kalibratie – oog- en hoofdsnelheden komen overeen
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(Voorbeelden van een slechte kalibratie tonen een kalibratie die in Hoofdimpuls) is uitgevoerd)

Slechte kalibratie – oogsnelheid is te laag

Slechte kalibratie – oogsnelheid is te hoog

3. Als de oog- en hoofdsnelheden niet overeenkomen, moet u opnieuw kalibreren of de patiëntgeschiedenis opnieuw
bekijken.

122

Otometrics - ICS Impulse USB

10 Positieafhankelijk

Opmerking • Als de patiënt tijdens hoofdbewegingen met lage frequentie catch-up saccades moet maken, kan
dit wijzen op een vestibulair verlies of cerebellair probleem, of beide. Wanneer de testresultaten catch-up saccades tijdens hoofdbewegingen met lage frequentie bevat, moet u de resultaten van de head impulse test met
het nodige voorbehoud interpreteren. Waarden die NIET binnen het normale bereik vallen, zouden verband kunnen houden met een perifere en/of centrale stoornis. Gebruik de VOR-tests om een patiënt met catch-up saccades tijdens een kalibratiecontrole te beoordelen.

4. Zodra de kalibratie gecontroleerd is en u tevreden bent met het resultaat, klikt u op Accepteren.
Het venster Verzameling wordt geopend en de software is klaar om hoofdimpulsgegevens te verzamelen.

Let op • Nadat de kalibratie is uitgevoerd, mag de bril liefst niet meer worden verplaatst.
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10.5

Optimaliseren verzameling en verwerking
De toepassing beschikt over de volgende functies om de gegevens op correcte wijze te verzamelen en behandelingsmanoeuvres goed uit te voeren:
•

Externe monitor
U hebt de mogelijkheid om een groter beeld van het oog op een externe monitor weer te geven. Als er een externe
monitor op de computer is aangesloten, moet u deze zo plaatsen dat u de oogbeelden gemakkelijk kunt zien. Klik op
om de oogbeelden zowel op de computermonitor als op de externe monitor weer te geven. De externe
monitor geeft de realtime SPV-waarde, Hoofdsnelheid, en Verstreken tijd. De Hoofdsnelheid-waarde (B) verandert
op basis van de snelheid waarmee het hoofd tijdens de positieafhankelijke test wordt bewogen. weer. Tijdens het
afspelen geeft de externe monitor de oogbeelden weer. De Feedback hoofdpositie of Gesynchroniseerde kamerbeelden worden ook weergegeven indien dit is ingesteld in Testopties.

Opmerking • De externe monitor is niet geschikt voor head impulse tests.

•

Feedback hoofdpositie
Voor SPV-tests is de optie Feedback hoofdpositie de standaardinstelling. Wanneer deze optie is ingesteld, wordt er op
de computermonitor in realtime een referentieafbeelding van de positie van het hoofd van de patiënt weergegeven.
(Zie pagina ► 195 voor informatie over het instellen van deze optie.)
Vanuit klinisch oogpunt is het correct positioneren van het hoofd bij dynamische positieafhankelijke tests en bij repositioneringsbehandelingen essentieel om de juiste diagnose te stellen en de behandeling te laten slagen. Gegevens
van de hoofdsensor in de bril traceren de hoofdbeweging. De hoofdbeweging die in de software wordt weergegeven,
stemt rechtstreeks overeen met de hoofdbeweging van de patiënt. Dit is voor de tester een hulpmiddel om het hoofd
te positioneren in diverse posities die uniek zijn voor elke dynamische positieafhankelijke test of elke repositioneringsmanoeuvre.
–

De geteste of behandelde halfcirkelvormige kanalen worden groen gemarkeerd.

–

Naarmate de test of de manoeuvre wordt uitgevoerd, beweegt de blauwe stip samen met het hoofd.

–

Elke positie wordt, afhankelijk van de uitgevoerde test of het behandelingsmanoeuvre, genummerd en voorgesteld door een blauwe lijn. Beweeg het hoofd van de patiënt zodat de blauwe stip gelijkkomt met elke volgende genummerde lijn.

Dix-Hallpike – Hoofd links
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CRT - Canalith Repositioning Treatment - Naar rechts
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10.6

Dynamisch
Bij deze tests verzamelt de bril ooggegevens. De hogesnelheidcamera neemt het oogbeeld op. De OTOsuite Vestibular-software verwerkt de oogpositiegegevens en berekent de snelheid langzame fase (SPV).

10.6.1

Dynamisch tests
Met de test Dynamic Dynamisch wordt de nystagmus beoordeeld die zich voordoet bij dynamische veranderingen in de
oriëntatie van het lichaam van de patiënt ten opzichte van de zwaartekracht. De patiënt begint de test doorgaans zittend
en wordt daarna zo bewogen dat de anterieure/posterieure of laterale kanalen loodrecht ten opzichte van de vloer zijn en
het (de) kana(a)l(en) dus onder invloed van de zwaartekracht is (zijn). Deze tests worden gebruikt om te bepalen of de symptomen van een patiënt door benigne paroxysmale positievertigo worden veroorzaakt.

Dix-Hallpike of Hallpike-Stenger
Deze test beoordeelt de anterieure en posterieure halfcirkelvormige kanalen door de oogbeweging van de patiënt tijdens
de manoeuvre op te nemen. De ANSI-norm raadt aan om deze test met vision denied (ogen gesloten/afgedekt) uit te voeren. De patiënt zit. Bij beide tests wordt het hoofd 45° naar links of rechts gedraaid, afhankelijk van de kant die wordt
beoordeeld.

Hallpike-Stenger
Aan deze test is een extra positie toegevoegd waarbij het hoofd gecentreerd en naar voren gericht is. De patiënt wordt
snel in een liggende positie gebracht waarbij het hoofd enigszins over de rand van de onderzoekstafel hangt. Het hoofd van
de patiënt wordt tijdens de test goed door de onderzoeker ondersteund. Volgens de ANSI-norm moeten de oogbewegingen in deze positie gedurende minstens 20 seconden worden opgenomen. Blijf de oogbeweging opnemen totdat
de nystagmus afneemt. De patiënt mag weer rechtop zitten en de oogbewegingen worden opnieuw opgenomen totdat de
nystagmus afneemt.

Draaiduizeligheidstest
De patiënt zit.Het hoofd wordt 45° naar de andere kant dan het aangedane oor gedraaid. De patiënt ligt op de zijde van
het aangedane oor, met de neus 30° naar de tegenovergestelde richting gedraaid.

Manoeuvre
Deze test beoordeelt de laterale halfcirkelvormige kanalen door de oogbeweging van de patiënt tijdens het manoeuvre op
te nemen. De patiënt ligt op de rug met het hoofd in een flexie van 30° en zo gedraaid dat het aangedane oor naar de
vloer is gericht. Het hoofd wordt snel 55° of eventueel verder naar links of rechts gedraaid, afhankelijk van de kant die
wordt beoordeeld. Het hoofd van de patiënt wordt tijdens de test goed door de onderzoeker ondersteund. De oogbewegingen moeten in deze positie gedurende minstens 20 seconden worden opgenomen. Blijf de oogbeweging opnemen totdat de nystagmus afneemt. De patiënt mag weer rechtop zitten en de oogbewegingen worden opnieuw
opgenomen totdat de nystagmus afneemt.
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10.7

Dynamisch verzamelen
Zie pagina ► 183 voor informatie over de instellingen die in Testopties beschikbaar zijn tijdens het verzamelen van gegevens.

Opmerking • De tijdelijke patiënt is beschikbaar om met de test te beginnen zonder dat er patiëntgegevens worden
ingevoerd. Raadpleeg ► 24 om een nieuwe patiënt aan te maken of een bestaande patiënt te openen.

Bij het verzamelen van gegevens kunt u de hoofdbeweging volgen met de weergave van de Feedback hoofdpositie (om te
verifiëren of het hoofd tijdens de volledige test of het manoeuvre correct gepositioneerd is) of met de Gesynchroniseerde kamerbeelden. U kunt er ook voor kiezen om geen van beide te gebruiken. (De standaardweergave is in
Testopties ingesteld.)
1. Deze stap is uitsluitend van toepassing als de hoofdbeweging tijdens het meten wordt gevolgd:
•

Bij het gebruik van Gesynchroniseerde kamerbeelden kan het nodig zijn om de camerapositie aan te passen
zodat tijdens het verzamelen van gegevens het hele hoofd van de patiënt in de opname te zien is. Voor geluidsopnamen is het belangrijk om de camera zo te positioneren dat omgevingsgeluid zo veel mogelijk is beperkt.

•

Bij Feedback hoofdpositie moet u het hoofd van de patiënt positioneren voordat u gegevens begint te
verzamelen. Zorg dat het hoofd van de patiënt niet beweegt en perfect gecentreerd is. Stel het middelste referentiepunt in:
A. Geef de patiënt instructies. (Vertel hen bijvoorbeeld om de ogen open te houden.)
B. Klik op Laser aan (A).
C. Vraag de patiënt naar de laserstip op de muur te staren. Zorg ervoor dat de patiënt zijn hoofd centreert en
klik terwijl op Midden of houd de linkerknop op de presentatieafstandsbediening gedurende minstens 2
seconden ingedrukt. (Het scherm wordt bijgewerkt wanneer u de knop loslaat.)

2. Klik op Start of druk op de linkerknop van de presentatieafstandsbediening om met het verzamelen van gegevens te
beginnen. Klik op Uitbreiden of houd de linkerknop van de presentatieafstandsbediening ingedrukt om ook na de in
de testopties ingestelde maximumduur gegevens te verzamelen. Een toon geeft aan dat de test wordt verlengd. Klik
op Stoppen of druk op de rechterknop van de presentatieafstandsbediening om met het verzamelen van gegevens te
stoppen.
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Oogpositiecurves
Afhankelijk van de instellingen in Testopties, worden horizontale (HR)- en verticale (VR)-oogpositiecurves weergegeven in
het venster Oogpositiecurves.Gebruik een van de volgende methoden om een foutenmarkering ( ) op de curve tijdens
het verzamelen aan te brengen:
•

Druk op de linkerknop op de presentatieafstandsbediening.

•

Klik op Fout.

De foutenmarkeringen worden onder de curve ingevoegd.

SPV waarde
De schatting van SPV in real time. De waarde wordt in het groen of oranje in de rechterbovenhoek van het venster weergegeven.
•

Groen: Is de variabiliteit laag, dan is er een grote kans dat de waarde betrouwbaar is.

•

Oranje: Is de variabiliteit hoog, dan is er minder kans dat de waarde betrouwbaar is.

Opmerking • SPV waarden in oranje moeten als minder betrouwbaar, maar niet als onnauwkeurig worden
beschouwd.

De Hoofdsnelheid-waarde (B) verandert op basis van de snelheid waarmee het hoofd tijdens de positieafhankelijke test
wordt bewogen.

Met de realtime SPV kan de tester eenvoudig de aan- of afwezigheid van nystagmus controleren. Zo weet de tester wanneer de nystagmus is afgenomen en de patiënt in de volgende positie kan worden gebracht.

Opmerking • U kunt meer informatie vinden in de Positieafhankelijk-trainingsvideo of op www.icsimpulse.com.

Het volgende wordt in het Verzameling-venster weergegeven:
A. Testtype – naam van de test waarvoor gegevens werden verzameld
(In de naam zitten de testrichting en testcondities vervat.)
B. Verstreken tijd – testduur
C. Framesnelheid – frequentie van gegevensverzameling in frames per seconde (fps)
D. Kalibratie ∆ – de afstand in pixels die tijdens de kalibratie tussen de positie van het rechter- en linkeroog is
gemeten
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Het systeem stopt automatisch wanneer de maximale testduur is bereikt. (De maximale testduur is in Testopties.)
•

Klik op Uitbreiden of houd de linkerknop van de presentatieafstandsbediening ingedrukt om ook na de in de testopties ingestelde maximumduur gegevens te verzamelen. Een toon geeft aan dat de test wordt verlengd. Klik op Stoppen of druk op de rechterknop van de presentatieafstandsbediening om met het verzamelen van gegevens te stoppen.

•

Klik op Stoppen of druk op de rechterknop van de presentatieafstandsbediening om de test eerder te stoppen. De
gegevens worden opgeslagen.

•

Klik op Annuleren om de test eerder te stoppen zonder de gegevens op te slaan.

De gegevens worden geanalyseerd en in het Analyse-venster weergegeven.

10.8

Dynamisch gegevensanalyse
Klik op het venstertabblad Test en vervolgens op de gewenste test om deze weer te geven. Ga naar pagina ► 19 voor
meer informatie over het selecteren van een test.

10.8.1

Analyse venster
De analyse van de testresultaten kan in de normale weergavemodus of in de vergrote modus worden weergegeven. Zie
pagina ► 17.

Oogpositiecurves
Afhankelijk van de instellingen in Testopties, worden horizontale (HR)- en verticale (VR)-oogpositiecurves weergegeven in
het venster Oogpositiecurves.
Om te veranderen welke curves moeten worden weergegeven, vinkt u het passende vakje in de curvelegenda aan of uit.
De nieuwe instelling blijft behouden wanneer de test opnieuw wordt geanalyseerd. Wanneer het patiëntenbestand wordt
gesloten of een andere test van de testlijst voor die patiënt wordt geselecteerd, verandert de weergave in functie van wat
in de Testopties werd geselecteerd.

Opmerking • Wijzigingen aan instellingen in de Testopties terwijl de patiënt openstaat, zullen worden uitgevoerd
voor de open patiënt.

De curves zijn gecentreerd rond de cursor. Het rapport bevat het gedeelte van de curve dat in het venster Curves rond de
cursor gecentreerd ligt.
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Snelheid langzame fase grafiek
Deze grafiek is bedoeld om een beeld te geven van de intensiteit van de nystagmus. Deze grafiek toont de afzonderlijke
nystagmuspunten die door het SPV-algoritme voor de horizontale rechtercurve (HR) en de verticale rechtercurve (VR) zijn
vastgesteld.
De SPV-piek (°/s)-piek wordt in de grafiek met een vierkantje aangeduid.
Klik op een specifiek punt om dit te selecteren of gebruik de linker-/rechterpijltoetsen om tussen de punten (slagen) te
bewegen. Het venster SPV (B).

Stel handmatig de piek voor de curve in als het algoritme deze niet heeft vastgesteld. Zie de beschrijving van het venster
Heranalyse op pagina ► 131 om te kiezen wanneer de analyse begint.
Ga naar pagina ► 255 voor informatie over hoe de Piek (°/s) wordt bepaald.

Opmerking • Selecteer TR om de oogpositiecurve en de SPV-grafiek voor Rotatoir weer te geven.
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Details analyse - Info

De testparameters worden getoond:
•

Testtype – naam van de test waarvoor gegevens werden verzameld

•

Operator – de persoon die in de OTOsuite Vestibular-software was ingelogd toen er gegevens werden verzameld

•

Kalibratie ∆ – de afstand in pixels die tijdens de kalibratie tussen de positie van het rechter- en linkeroog is gemeten

•

Testtijd – datum en tijdstip waarop het verzamelen van gegevens begon

•

Verstreken tijd – testduur

•

Begintijd analyse – tijdstip waarop de analyse begon

SPV waarden
•

Punt (°/s) – de snelheid in de langzame fase van het geselecteerde punt (geselecteerde slag)

•

Piek (°/s) – punt waar de snelheidspiek van de langzame fase is ingesteld
Ga naar pagina ► 255 voor informatie over hoe de SPV-piek wordt bepaald.

Details analyse - Opmerkingen
Opmerkingen in verband met de test kunnen vóór, tijdens en na het testen worden ingevoerd. Klik op het venstertabblad
Opmerkingen om opmerkingen toe te voegen of te wijzigen. Zie pagina ► 22 voor informatie over de bewerkingstools.

Opmerking • Tekst die eerder is toegevoegd in het venster Test, wordt weergegeven in het venster Opmerkingen.
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Details analyse - Heranalyse

Begintijd analyse - alle bewegingen
Bepaalde gegevens in een curve niet in de analyse opnemen:
1. Beweeg de zwarte cursor naar de nieuwe begintijd in het venster Oogpositiecurves.
2. Klik in het venster Details analyse op het venstertabblad Heranalyse.
3. Klik voor een heranalyse op
•

Opnieuw analyseren vanaf cursor - analyseert alle curves waarbij de volgende volledige seconde na de cursorpositie is ingesteld als begintijd

•

Volledige beweging opnieuw analyseren - analyseert alle curves vanaf het begin

Opmerking • De begintijd wordt in het venster Info weergegeven.

SPV-grafiek
Opmerking • Zonder de licentie is het niet mogelijk om te bepalen of Rotatoir nystagmus tijdens de test aanwezig is.
Met een licentie krijgt u een oogpositiecurve en SPV-grafiek.

Selecteer de te wijzigen curve door HR, VR of TR te kiezen.
•

•

Punt (°/s)
–

Verwijderen - neemt het geselecteerde punt niet op in de analyse en het rapport

–

Herstellen - herstelt alle punten die handmatig waren verwijderd

Piek (°/s)
–

Selecteren - stelt een nieuwe piek in volgens de cursorpositie

–

Herstellen - herstelt de piek naar de door het algoritme bepaalde locatie

Ga naar pagina ► 255 voor informatie over hoe de Piek (°/s) wordt bepaald.
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10.8.2

Afspelen van gegevensverzameling
De oogpositiecurve en de oogbeelden kunnen synchroon met de feedback hoofdpositie of de tijdens de test opgenomen
kamerbeelden worden afgespeeld.
Knoppen en selecties om video's af te spelen

Afspelen

Start het synchroon afspelen.

Pauzeren

Pauzeert het synchroon afspelen.

Stoppen

Stopt het synchroon afspelen.

Afspelen vanaf cursor

Selecteren om het afspelen te beginnen bij de plaats van de cursor. Als dit
niet is geselecteerd, wordt er vanaf het begin van de curve afgespeeld.

Snelheid

Opmerking • Controleer de framesnelheid (fps) onder de opgenomen
oogbeelden voordat u de afspeelsnelheid instelt.

•

Normaal - oogbeelden die met 30 frames per seconde zijn opgenomen,
kunnen alleen op normale snelheid worden afgespeeld.

•

Langzaam - oogbeelden die met 60 frames per seconde zijn opgenomen, kunnen op normale en langzame snelheid worden afgespeeld.

•

Langzamer - oogbeelden die met meer dan 60 frames per seconde zijn
opgenomen, kunnen op normale, langzame of langzamere snelheid worden afgespeeld.
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10.9

Repositionering tests
Bij de repositioneringsmanoeuvres verzamelt de bril ooggegevens. De hogesnelheidcamera neemt het oogbeeld op.De
OTOsuite Vestibular-software verwerkt de oogpositiegegevens en berekent de snelheid langzame fase (SPV).
De repositioneringsmanoeuvres worden gebruikt om een patiënt met goedaardige paroxysmale positievertigo te behandelen. De manoeuvres veranderen de oriëntatie van het lichaam van de patiënt op dynamische wijze ten opzichte van de
zwaartekracht.

CRT en Bevrijdingsmanoeuvre-manoeuvres beginnen terwijl de patiënt zit. De Barbecuemanoeuvre-manoeuvre begint
terwijl de patiënt op de rug ligt met het hoofd 30° omhoog. Vervolgens wordt de patiënt gedraaid zodat de partikels uit
het aangedane kanaal komen.

Opmerking • Dankzij de Feedback hoofdpositie is de operator zeker dat het hoofd tijdens elke stap van de behandelingsmanoeuvres correct ligt.

Voor alle Repositionering-behandelingen
•

De behandeling kan worden uitgevoerd met afgedekte of niet-afgedekte ogen.

•

De oogbewegingen worden in elke positie opgenomen totdat de nystagmus afneemt.

•

Het hoofd van de patiënt wordt tijdens de test goed door de onderzoeker ondersteund.

Manoeuvres voor de anterieure en posterieure halfcirkelvormige kanalen
•

CRT - Canalith Repositioning Treatment of manoeuvre van Epley

•

Bevrijdingsmanoeuvre

CRT
De patiënt zit. Het hoofd wordt 45° naar links of rechts gedraaid afhankelijk van de kant die wordt behandeld. De patiënt ligt op de rug en zijn hoofd hangt enigszins over de rand van de onderzoekstafel. Draai het hoofd 90° in de tegenovergestelde richting. Ga in dezelfde richting verder en draai het hoofd nog eens 90°.

Bevrijdingsmanoeuvre
De patiënt wordt op het aangedane oor met de neus 45° omhoog gericht neergelegd. Verplaats de patiënt naar de
andere kant maar behoud de nekrichting zodat de patiënt op het niet-aangedane oor terechtkomt met de neus 45°
naar beneden gericht.

Behandeling van de laterale halfcirkelvormige kanalen - Barbecuemanoeuvre
De patiënt ligt op de rug met het hoofd in een flexie van 30° en zo gedraaid dat het aangedane oor naar de vloer is gericht.
Het hoofd wordt 90° of zo ver mogelijk in de tegenovergestelde richting van de behandelde kant gedraaid. Ga in dezelfde
richting verder terwijl de patiënt op zijn/haar zijde ligt en het hoofd 90° of zo ver mogelijk gedraaid blijft. Draai de patiënt
op zijn/haar buik met het hoofd 30° naar de vloer gekanteld. De patiënt draait nogmaals door naar zijn/haar andere zijde
waarbij het hoofd 90° of eventueel verder gedraaid blijft en keert uiteindelijk terug naar de uitgangspositie.
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10.10

Repositionering-gegevens verzamelen
Zie pagina ► 183 voor informatie over de instellingen die in Testopties beschikbaar zijn tijdens het verzamelen van gegevens.

Opmerking • De tijdelijke patiënt is beschikbaar om met de test te beginnen zonder dat er patiëntgegevens worden
ingevoerd. Raadpleeg ► 24 om een nieuwe patiënt aan te maken of een bestaande patiënt te openen.

Bij het verzamelen van gegevens kunt u de hoofdbeweging volgen met de weergave van de Feedback hoofdpositie (om te
verifiëren of het hoofd tijdens de volledige test of het manoeuvre correct gepositioneerd is) of met de Gesynchroniseerde kamerbeelden. U kunt er ook voor kiezen om geen van beide te gebruiken. (De standaardweergave is in
Testopties ingesteld.)
1. Deze stap is uitsluitend van toepassing als de hoofdbeweging tijdens het meten wordt gevolgd:
•

Bij het gebruik van Gesynchroniseerde kamerbeelden kan het nodig zijn om de camerapositie aan te passen
zodat tijdens het verzamelen van gegevens het hele hoofd van de patiënt in de opname te zien is. Voor geluidsopnamen is het belangrijk om de camera zo te positioneren dat omgevingsgeluid zo veel mogelijk is beperkt.

•

Bij Feedback hoofdpositie moet u het hoofd van de patiënt positioneren voordat u gegevens begint te
verzamelen. Zorg dat het hoofd van de patiënt niet beweegt en perfect gecentreerd is. Stel het middelste referentiepunt in:
A. Geef de patiënt instructies. (Vertel hen bijvoorbeeld om de ogen open te houden.)
B. Klik op Laser aan (A).
C. Vraag de patiënt naar de laserstip op de muur te staren. Zorg ervoor dat de patiënt zijn hoofd centreert en
klik terwijl op Midden of houd de linkerknop op de presentatieafstandsbediening gedurende minstens 2
seconden ingedrukt. (Het scherm wordt bijgewerkt wanneer u de knop loslaat.)

2. Klik op Start of druk op de linkerknop van de presentatieafstandsbediening om met het verzamelen van gegevens te
beginnen. Klik op Uitbreiden of houd de linkerknop van de presentatieafstandsbediening ingedrukt om ook na de in
de testopties ingestelde maximumduur gegevens te verzamelen. Een toon geeft aan dat de test wordt verlengd. Klik
op Stoppen of druk op de rechterknop van de presentatieafstandsbediening om met het verzamelen van gegevens te
stoppen.
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Oogpositiecurves
Afhankelijk van de instellingen in Testopties, worden horizontale (HR)- en verticale (VR)-oogpositiecurves weergegeven in het venster Oogpositiecurves.Gebruik een van de volgende methoden om een foutenmarkering ( ) op
de curve tijdens het verzamelen aan te brengen:
•

Druk op de linkerknop op de presentatieafstandsbediening.

•

Klik op Fout.

De foutenmarkeringen worden onder de curve ingevoegd.

SPV waarde
De schatting van SPV in real time. De waarde wordt in het groen of oranje in de rechterbovenhoek van het venster
weergegeven.
•

Groen: Is de variabiliteit laag, dan is er een grote kans dat de waarde betrouwbaar is.

•

Oranje: Is de variabiliteit hoog, dan is er minder kans dat de waarde betrouwbaar is.

Opmerking • SPV waarden in oranje moeten als minder betrouwbaar, maar niet als onnauwkeurig worden
beschouwd.

De Hoofdsnelheid-waarde (B) verandert op basis van de snelheid waarmee het hoofd tijdens de positieafhankelijke
test wordt bewogen.

Met de realtime SPV kan de tester eenvoudig de aan- of afwezigheid van nystagmus controleren. Zo weet de tester
wanneer de nystagmus is afgenomen en de patiënt in de volgende positie kan worden gebracht.

Opmerking • U kunt meer informatie vinden in de Positieafhankelijk-trainingsvideo of op www.icsimpulse.com.

Otometrics - ICS Impulse USB

135

10 Positieafhankelijk

Het volgende wordt in het Verzameling-venster weergegeven:
A. Testtype – naam van de test waarvoor gegevens werden verzameld
(In de naam zitten de testrichting en testcondities vervat.)
B. Verstreken tijd – testduur
C. Framesnelheid – frequentie van gegevensverzameling in frames per seconde (fps)
D. Kalibratie ∆ – de afstand in pixels die tijdens de kalibratie tussen de positie van het rechter- en linkeroog is
gemeten

Het systeem stopt automatisch wanneer de maximale testduur is bereikt. (De maximale testduur is in Testopties.)
•

Klik op Uitbreiden of houd de linkerknop van de presentatieafstandsbediening ingedrukt om ook na de in de testopties ingestelde maximumduur gegevens te verzamelen. Een toon geeft aan dat de test wordt verlengd. Klik op Stoppen of druk op de rechterknop van de presentatieafstandsbediening om met het verzamelen van gegevens te stoppen.

•

Klik op Stoppen of druk op de rechterknop van de presentatieafstandsbediening om de test eerder te stoppen. De
gegevens worden opgeslagen.

•

Klik op Annuleren om de test eerder te stoppen zonder de gegevens op te slaan.

De gegevens worden geanalyseerd en in het Analyse-venster weergegeven.

10.11

Repositionering gegevensanalyse
Klik op het venstertabblad Test en vervolgens op de gewenste test om deze weer te geven. Ga naar pagina ► 19 voor
meer informatie over het selecteren van een test.
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10.11.1

Analyse venster
De analyse van de testresultaten kan in de normale weergavemodus of in de vergrote modus worden weergegeven. Zie
pagina ► 17.

Oogpositiecurves
Afhankelijk van de instellingen in Testopties, worden horizontale (HR)- en verticale (VR)-oogpositiecurves weergegeven in
het venster Oogpositiecurves.
Om te veranderen welke curves moeten worden weergegeven, vinkt u het passende vakje in de curvelegenda aan of uit.
De nieuwe instelling blijft behouden wanneer de test opnieuw wordt geanalyseerd. Wanneer het patiëntenbestand wordt
gesloten of een andere test van de testlijst voor die patiënt wordt geselecteerd, verandert de weergave in functie van wat
in de Testopties werd geselecteerd.

Opmerking • Wijzigingen aan instellingen in de Testopties terwijl de patiënt openstaat, zullen worden uitgevoerd
voor de open patiënt.

De curves zijn gecentreerd rond de cursor. Het rapport bevat het gedeelte van de curve dat in het venster Curves rond de
cursor gecentreerd ligt.

Snelheid langzame fase grafiek
Deze grafiek is bedoeld om een beeld te geven van de intensiteit van de nystagmus. Deze grafiek toont de afzonderlijke
nystagmuspunten die door het SPV-algoritme voor de horizontale rechtercurve (HR) en de verticale rechtercurve (VR) zijn
vastgesteld.
De SPV-piek (°/s)-piek wordt in de grafiek met een vierkantje aangeduid.
Klik op een specifiek punt om dit te selecteren of gebruik de linker-/rechterpijltoetsen om tussen de punten (slagen) te
bewegen. Het venster SPV (B).

Stel handmatig de piek voor de curve in als het algoritme deze niet heeft vastgesteld. Zie de beschrijving van het venster
Heranalyse op pagina ► 139 om te kiezen wanneer de analyse begint.
Ga naar pagina ► 255 voor informatie over hoe de Piek (°/s) wordt bepaald.
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Opmerking • Selecteer TR om de oogpositiecurve en de SPV-grafiek voor Rotatoir weer te geven.

Details analyse - Info

De testparameters worden getoond:
•

Testtype – naam van de test waarvoor gegevens werden verzameld

•

Operator – de persoon die in de OTOsuite Vestibular-software was ingelogd toen er gegevens werden verzameld

•

Kalibratie ∆ – de afstand in pixels die tijdens de kalibratie tussen de positie van het rechter- en linkeroog is gemeten

•

Testtijd – datum en tijdstip waarop het verzamelen van gegevens begon

•

Verstreken tijd – testduur

•

Begintijd analyse – tijdstip waarop de analyse begon

SPV waarden
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•

Punt (°/s) – de snelheid in de langzame fase van het geselecteerde punt (geselecteerde slag)

•

Piek (°/s) – punt waar de snelheidspiek van de langzame fase is ingesteld
Ga naar pagina ► 255 voor informatie over hoe de Piek (°/s) wordt bepaald.
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Details analyse - Opmerkingen
Opmerkingen in verband met de test kunnen vóór, tijdens en na het testen worden ingevoerd. Klik op het venstertabblad
Opmerkingen om opmerkingen toe te voegen of te wijzigen. Zie pagina ► 22 voor informatie over de bewerkingstools.

Opmerking • Tekst die eerder is toegevoegd in het venster Test, wordt weergegeven in het venster Opmerkingen.

Details analyse - Heranalyse

Begintijd analyse - alle bewegingen
Bepaalde gegevens in een curve niet in de analyse opnemen:
1. Beweeg de zwarte cursor naar de nieuwe begintijd in het venster Oogpositiecurves.
2. Klik in het venster Details analyse op het venstertabblad Heranalyse.
3. Klik voor een heranalyse op
•

Opnieuw analyseren vanaf cursor - analyseert alle curves waarbij de volgende volledige seconde na de cursorpositie is ingesteld als begintijd

•

Volledige beweging opnieuw analyseren - analyseert alle curves vanaf het begin

Opmerking • De begintijd wordt in het venster Info weergegeven.

SPV-grafiek
Opmerking • Zonder de licentie is het niet mogelijk om te bepalen of Rotatoir nystagmus tijdens de test aanwezig is.
Met een licentie krijgt u een oogpositiecurve en SPV-grafiek.

Selecteer de te wijzigen curve door HR, VR of TR te kiezen.
•

Punt (°/s)
–

Verwijderen - neemt het geselecteerde punt niet op in de analyse en het rapport

–

Herstellen - herstelt alle punten die handmatig waren verwijderd
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•

Piek (°/s)
–

Selecteren - stelt een nieuwe piek in volgens de cursorpositie

–

Herstellen - herstelt de piek naar de door het algoritme bepaalde locatie

Ga naar pagina ► 255 voor informatie over hoe de Piek (°/s) wordt bepaald.

10.11.2

Afspelen van gegevensverzameling
De oogpositiecurve en de oogbeelden kunnen synchroon met de feedback hoofdpositie of de tijdens de test opgenomen
kamerbeelden worden afgespeeld.
Knoppen en selecties om video's af te spelen

Afspelen

Start het synchroon afspelen.

Pauzeren

Pauzeert het synchroon afspelen.

Stoppen

Stopt het synchroon afspelen.

Afspelen vanaf cursor

Selecteren om het afspelen te beginnen bij de plaats van de cursor. Als dit
niet is geselecteerd, wordt er vanaf het begin van de curve afgespeeld.

Snelheid

Opmerking • Controleer de framesnelheid (fps) onder de opgenomen
oogbeelden voordat u de afspeelsnelheid instelt.

•

Normaal - oogbeelden die met 30 frames per seconde zijn opgenomen,
kunnen alleen op normale snelheid worden afgespeeld.

•

Langzaam - oogbeelden die met 60 frames per seconde zijn opgenomen, kunnen op normale en langzame snelheid worden afgespeeld.

•

Langzamer - oogbeelden die met meer dan 60 frames per seconde zijn
opgenomen, kunnen op normale, langzame of langzamere snelheid worden afgespeeld.
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11

Calorisch

11.1

Testomgeving
De omgeving moet de patiënt toelaten op ten minste één meter afstand van de muur (of een ander vast oppervlak dat als
projectievlak kan dienen) te kunnen zitten. Deze positie wordt gebruikt voor de kalibratie en Spontaan. Voor Spontaan
mag de patiënt ook in de calorische positie worden geplaatst. Voor het uitvoeren van de calorische test moet de patiënt
comfortabel met de rug op een onderzoekstafel liggen met zijn hoofd in een flexie van 30°. Op die manier ligt het laterale
kanaal in de juiste positie voor calorische irrigatie. De ogen van de patiënt moeten zijn afgedekt/gesloten.

Voor kalibratiedoeleinden:

Opmerking • De patiënt moet gaan zitten in een stoel zonder wielen die niet kan ronddraaien.

1. Kies een muur waarbij de patiënt op ten minste één meter afstand van het fixatiepunt kan zitten.
2. Bevestig een van de stickers die bij het systeem zijn geleverd op de muur, zodanig dat de patiënt recht voor het fixatiepunt kan zitten.

Calorisch verzamelingen met behulp van de AirCal-irrigator:
Bij gebruik van de AirCal-irrigator moet de standaardtemperatuur zo worden ingesteld dat deze overeenstemt met de temperatuur van de eerste test in uw Calorisch protocol.

11.2

Video-opname van oogbeweging tijdens tests
Opmerking • Opnemen moet zijn aangevinkt om de verzamelde gegevens te kunnen afspelen.

In het venster Video wordt het beeld van het oog weergegeven.
De Opnemen (A) is standaard aangevinkt. De video-opname van het oog start tegelijk met het verzamelen van de gegevens.
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11.3

Pupildetectie
Voor instructies over de correcte plaatsing van het Vision Denied afdekkapje en ooglapje gaat u naar pagina ► 36.
1. Selecteer de test: Calorisch.
2. Selecteer het testtype. Er zijn bijvoorbeeld drie testtypes voor de test Calorisch: Spontaan, Mono-/of bithermisch en
IJswater.

Opmerking • Ogen gesloten/afgedekt mag niet zijn aangevinkt wanneer er een kalibratie wordt uitgevoerd.

3. Vink het vakje Ogen gesloten/afgedekt aan.

Opmerking • Zonder de licentie is het niet mogelijk om te bepalen of Rotatoir nystagmus tijdens de test aanwezig is.
Met een licentie krijgt u een oogpositiecurve en SPV-grafiek.

4. Om Rotatoir gegevens te verzamelen, vinkt u het vakje Rotatoir aan. (Om Rotatoir als standaardoptie in te stellen,
selecteert u in de Testopties de optie voor dit testtype in het toepasselijke venster voor deze testgroep.) Zie pagina
► 264 voor meer uitleg over de toename van de bestandsgrootte van opnamebeelden wanneer Rotatoir is geselecteerd.
5. Indien u de AirCal-irrigator wenst te gebruiken, schakelt u de irrigator in voordat u verdergaat. De luchtstroom wordt
uitgeschakeld als de irrigator de maximumduur heeft bereikt (dit is standaard 60 seconden). Schakel de luchtstroom
opnieuw in voordat u de volgende test start.
6. Selecteer de testmanoeuvre. Er zijn bijvoorbeeld vier manoeuvres voor de test Mono-/of bithermisch: Rechts koud,
Links koud, Rechts warm en Links warm (A).

Opmerking • Voor uitsluitend de AirCal-irrigator wordt door het selecteren van
- Links koud of Rechts koud de AirCal-temperatuur op koud ingesteld;
- Links warm of Rechts warm de AirCal-temperatuur op warm ingesteld.

7. Selecteer het type uit te voeren calorische irrigatie: Lucht of Water.
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8. Plaats de ROI (Region of Interest) rond de pupil:
–

klik op het groene vak en sleep het om het op de pupil te centreren, of

–

klik op de pupil om de pupil in het groene vak te centreren.

Opmerking • Voor Hoofdimpuls- en VOR-tests is het ROI-vak 100 x 100 pixels met een maximale bemonsteringsfrequentie van 250 fps. Voor alle andere tests, behalve Rotatoir, is het ROI-vak 160 x 120 pixels met een
maximale bemonsteringsfrequentie van 173 fps. Voor Rotatoir is het ROI-vak 320 x 240 met een maximale
bemonsteringsfrequentie van 60 fps.

Opmerking • Door het selecteren van Ogen gesloten/afgedekt of Rotatoir wordt de framesnelheid gewijzigd naar 60
fps (frames per seconde). Door deze snelheid kan de camerasluiter langer openblijven (met als gevolg een betere belichting) waardoor de beeldkwaliteit toeneemt.
Wanneer Ogen gesloten/afgedekt is geselecteerd, wordt een vinkje geplaatst in de kolom Vision denied (ogen gesloten/afgedekt) in de testlijst.

9. In het geval van het verzamelen van Rotatoir gegevens
A. Vraag de patiënt om recht vooruit te staren en zijn ogen wijd open te houden.
B. Klik op Opnemen. Het referentieframe Rotatoir wordt rechtsonder in het venster Testopstelling weergegeven.
Het referentieframe wordt vergeleken met de verzamelde gegevens om te bepalen of er sprake is van een rotatoire
oogbeweging. Het referentieframe kan voor alle latere SPV-tests worden gebruikt. Als de kwaliteit slecht is, herhaalt u
de procedure met de patiënt en klikt u opnieuw op Opnemen.
Goede kwaliteit

Slechte kwaliteit

10. In de veronderstelling dat de kalibratie al is uitgevoerd, plaatst u de patiënt op de rug en met het hoofd in een flexie
van 30°. Zie pagina ► 141.
11. Selecteer in het venster Video welk beeldtype u wilt laten weergeven: Weergave in grijswaarden(A) of Pupillocatie
(B).

Opmerking • De optie Weergave in grijswaarden of Pupillocatie wordt enkel gebruikt om de pupildetectie in te stellen. Oogbeelden worden altijd in zwart-wit opgenomen.
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12. Selecteer Auto-Threshold als de pupil niet automatisch wordt gedetecteerd. Het systeem centreert het lijnenkruis op
de pupil.
13. Vraag de patiënt naar het fixatiepunt te staren. Evalueer de pupiltracering aan de hand van het lijnenkruis. Als het lijnenkruis de pupil niet traceert (springt heen en weer en blijft niet gecentreerd op de pupil), gebruikt u de knop + of van de drempelinstelling om dit handmatig naar de juiste plek te verschuiven.
Dankzij pupildetectie kan het systeem de pupil goed traceren tijdens de kalibratie en de meting.

Opmerking • Maak verdere aanpassingen om eventuele witte gebieden buiten het witte ronde beeld van de pupil te
verwijderen.

14. Selecteer OK om de ROI-positie te accepteren.
15. Als er nog geen kalibratie is uitgevoerd, gaat u verder naar pagina ► 144.

11.4

Kalibratie
Let op •

Tijdens deze procedure worden beide laserstralen ingeschakeld. Kijk niet rechtstreeks in de laserstraal. Het

gebruik van andere middelen om het apparaat te bedienen of aan te passen of de uitvoering van andere dan in deze
handleiding beschreven procedures kan tot blootstelling aan gevaarlijke straling leiden.

1. Klik op Lasers aan om beide lasers in te schakelen.
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2. Vraag de patiënt om de linker- en rechterpunten op gelijke afstand van het fixatiepunt te plaatsen.

3. Vraag de patiënt om eerst naar het linkerpunt en vervolgens naar het rechterpunt te kijken. Controleer in het venster
Video of het lijnenkruis de pupil blijft volgen.

Opmerking • Gebruik het venster Realtimecurves (X-as in seconden) om hoofd- en ooggegevens te controleren. Aan
de hand van de oranje hoofdcurve en de groene oogcurve kunt u zien of de patiënt zijn of haar hoofd of ogen beweegt
(in plaats van naar het fixatiepunt te staren), excessief knippert of zich niet aan de gegeven instructies houdt (niet meewerkt).

4. Als het lijnenkruis de pupil niet traceert (springt heen en weer en blijft niet gecentreerd op de pupil), gebruikt u de
knop + of - van de drempelinstelling om dit handmatig naar de juiste plek te verschuiven.
Tijdens de kalibratieprocedure wordt de patiënt gevraagd zijn of haar blik van het ene naar het andere punt te verplaatsen wanneer de lasers zijn ingeschakeld. Terwijl de patiënt zijn blik verplaatst, volgt het systeem de pupilbeweging.

Opmerking • Wanneer de kalibratie niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de patiënt zo slecht ziet dat hij de fixatiepunten of laserstraalpunten niet kan zien, klikt u op Standaard om de standaardkalibratiewaarde te gebruiken (∆ =
21). Zorg ervoor dat de patiënt recht vooruit naar het fixatiepunt kijkt voordat u op Standaard klikt.
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De oogbeweging tussen de twee laserstraalpunten wordt gemeten en gekalibreerd ten opzichte van de bekende waarden van de door de bril geprojecteerde laserstraalpunten. De kalibratiewaarden hebben betrekking op de pixellocatie
die gelijk is aan 7,5 graden links en rechts van het centrum. Het verschil tussen links en rechts is gelijk aan het aantal
pixels voor een oogbeweging over 15 graden. Deze waarden worden gebruikt om de oogbeweging tijdens de head
impulse test te analyseren.
5. Klik op Uitvoeren.

6. Vraag de patiënt het hoofd naar het fixatiepunt te draaien en stil te houden.
7. Vraag de patiënt om het laserstraalpunt te volgen.

Opmerking • De kalibratiewaarden worden automatisch opgeslagen. De opgeslagen kalibratiewaarde kan worden
gebruikt voor alle tests: Tussen twee tests door hoeft er niet opnieuw te worden gekalibreerd tenzij de bril is verschoven. Wanneer u het bestand van de patiënt sluit en het daarna opnieuw opent, moet er wel opnieuw worden
gekalibreerd.

Kalibratiecontrole
1. Vraag de patiënt om naar het fixatiepunt te staren en het hoofd in een kleine hoek (ongeveer 10 graden) van de ene
naar de andere kant te bewegen.
2. Controleer of de oog- en hoofdsnelheden overeenkomen.

Correcte kalibratie – oog- en hoofdsnelheden komen overeen
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(Voorbeelden van een slechte kalibratie tonen een kalibratie die in Hoofdimpuls) is uitgevoerd)

Slechte kalibratie – oogsnelheid is te laag

Slechte kalibratie – oogsnelheid is te hoog

3. Als de oog- en hoofdsnelheden niet overeenkomen, moet u opnieuw kalibreren of de patiëntgeschiedenis opnieuw
bekijken.
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Opmerking • Als de patiënt tijdens hoofdbewegingen met lage frequentie catch-up saccades moet maken, kan
dit wijzen op een vestibulair verlies of cerebellair probleem, of beide. Wanneer de testresultaten catch-up saccades tijdens hoofdbewegingen met lage frequentie bevat, moet u de resultaten van de head impulse test met
het nodige voorbehoud interpreteren. Waarden die NIET binnen het normale bereik vallen, zouden verband kunnen houden met een perifere en/of centrale stoornis. Gebruik de VOR-tests om een patiënt met catch-up saccades tijdens een kalibratiecontrole te beoordelen.

4. Zodra de kalibratie gecontroleerd is en u tevreden bent met het resultaat, klikt u op Accepteren.
Het venster Verzameling wordt geopend en de software is klaar om hoofdimpulsgegevens te verzamelen.

Let op • Nadat de kalibratie is uitgevoerd, mag de bril liefst niet meer worden verplaatst.
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11.5

Optimaliseren verzameling
De toepassing heeft de volgende functionaliteit voor correcte gegevensverzameling:
•

Externe monitor
U hebt de mogelijkheid om een groter beeld van het oog op een externe monitor weer te geven. Als er een externe
monitor op de computer is aangesloten, moet u deze zo plaatsen dat u de oogbeelden gemakkelijk kunt zien.
Klik op

om de oogbeelden zowel op de computermonitor als op de externe monitor weer te geven. De

externe monitor geeft de realtime SPV-waarde en de Verstreken tijd weer. Tijdens het afspelen geeft de externe
monitor de oogbeelden weer. De Feedback hoofdpositie of Gesynchroniseerde kamerbeelden worden ook weergegeven indien dit is ingesteld in Testopties.

Opmerking • De externe monitor is niet geschikt voor head impulse tests.

Spontaan
Houd rekening met de aanwezigheid van spontane nystagmus om een nauwkeurige calorische analyse te kunnen uitvoeren. Met spontane nystagmus kunt u rekening houden door een spontane test uit te voeren of door de eerste vijf
seconden van de calorische respons te gebruiken. Dit is afhankelijk van de testopties. Een eventuele test Spontaan moet
worden uitgevoerd vóór het uitvoeren van de calorische test. Een spontane nystagmus kan worden uitgevoerd aan de hand
van de Blikrichting- of Calorisch test.
Dit testtype beoordeelt de oogbeweging van de patiënt wanneer de ogen zich in de primaire positie bevinden en recht
vooruit kijken zonder enige visuele stimulus. Volgens de ANSI-norm moeten de oogbewegingen gedurende minstens 20
seconden worden opgenomen.
De patiënt kan zitten of op de rug liggen in de calorische positie met het hoofd in een hoek van 30°.
De test Spontaan in combinatie met de calorische test moet met vision denied (ogen gesloten/afgedekt) worden uitgevoerd.

11.6

Calorisch
Tijdens deze tests verzamelt de bril gegevens over de horizontale en verticale oogpositie terwijl het linker of rechter
gehoorgang onafhankelijk wordt geïrrigeerd met water of lucht. De hogesnelheidcamera neemt het oogbeeld op. De OTOsuite Vestibular-software verwerkt de oogpositiegegevens.
De Calorisch test maakt de beoordeling van het laterale halfcirkelvormige kanaal mogelijk. Door de gehoorgang met een
koude of warme stimulus te irrigeren, is er een temperatuurverschil tussen het laterale halfcirkelvormige kanaal en het
lichaam en wijzigt de dichtheid van de vloeistof in het laterale halfcirkelvormige kanaal. De gewijzigde dichtheid creëert
een prikkelende (warme) of afremmende (koude) respons. De test heeft tot doel het vergelijken van de respons van het linkeroor en het rechteroor om zo te bepalen of de respons gelijk is of niet. Deze test kan alleen nauwkeurig worden geïnterpreteerd als de oren gelijk zijn. Bij de interpretatie van de resultaten moet rekening worden gehouden met eventuele
operaties aan de oren of een slechte werking van het middenoor. De test kan monothermisch worden uitgevoerd: linkeroor en rechteroor warm of linkeroor en rechteroor koud, of bithermisch: linkeroor warm, rechteroor warm, linkeroor
koud en rechteroor koud. Een calorische test met ijswater wordt uitgevoerd door een ijsblokje te smelten en met een
naald in het oor in te brengen. Dit wordt doorgaans alleen toegepast als er geen respons is op de bithermische irrigatie. De
patiënt ligt op zijn rug, met zijn hoofd in een flexie van 30° en zijn ogen afgedekt. De Piek (°/s) wordt voor elke uitgevoerde test bepaald (bijvoorbeeld Links koud). De Piek (°/s) van elke test (Totaal rechts respons en Totaal links
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respons), Unilaterale zwakte, Gainasymmetrie, en Richtingsvoorkeur worden berekend. Unilaterale zwakte (%) meet
of de responsen van een oor zwakker zijn dan de responsen van het andere oor. Gainasymmetrie (%) meet of de responsen meer in de ene richting slaan dan in de andere richting en dit niet kan worden verklaard door spontane nystagmus.
Richtingsvoorkeur (%) meet of de responsen meer in de ene richting slaan dan de andere richting, wat doorgaans wordt
veroorzaakt door een reeds aanwezige spontane nystagmus.
De test Calorisch kan met vision denied (ogen gesloten/afgedekt) worden uitgevoerd.

11.7

Calorisch-gegevens verzamelen
Zie pagina ► 183 voor informatie over de instellingen die in Testopties beschikbaar zijn tijdens het verzamelen van gegevens.

Opmerking • De tijdelijke patiënt is beschikbaar om met de test te beginnen zonder dat er patiëntgegevens worden
ingevoerd. Raadpleeg ► 24 om een nieuwe patiënt aan te maken of een bestaande patiënt te openen.

Bij het verzamelen van gegevens kunt u de patiënt volgen met de weergave van de Feedback hoofdpositie of met de
Gesynchroniseerde kamerbeelden. U kunt er ook voor kiezen om geen van beide te gebruiken. (De standaardweergave is
in Testopties ingesteld.)
1. Deze stap is uitsluitend van toepassing als de hoofdbeweging tijdens het meten wordt gevolgd:
•

Bij het gebruik van Gesynchroniseerde kamerbeelden kan het nodig zijn om de camerapositie aan te passen
zodat tijdens het verzamelen van gegevens het hele hoofd van de patiënt in de opname te zien is. Voor geluidsopnamen is het belangrijk om de camera zo te positioneren dat omgevingsgeluid zo veel mogelijk is beperkt.

•

Bij Feedback hoofdpositie moet u het hoofd van de patiënt positioneren voordat u gegevens begint te
verzamelen. Zorg dat het hoofd van de patiënt niet beweegt en perfect gecentreerd is. Stel het middelste referentiepunt in:
A. Geef de patiënt instructies. (Vertel hen bijvoorbeeld om de ogen open te houden.)
B. Klik op Laser aan (A).
C. Vraag de patiënt naar de laserstip op de muur te staren. Zorg ervoor dat de patiënt zijn hoofd centreert en
klik terwijl op Midden of houd de linkerknop op de presentatieafstandsbediening gedurende minstens 2
seconden ingedrukt. (Het scherm wordt bijgewerkt wanneer u de knop loslaat.)

2. Geef de patiënt instructies. (Zeg de patiënt bijvoorbeeld de ogen open te houden en recht vooruit te kijken tijdens de
test. Hij zal de opdracht krijgen om eenvoudige vragen te beantwoorden (zoals "Zeg een meisjesnaam die begint met
de letter A"). De irrigatie geeft de patiënt een draaierig of duizelig gevoel. Dit is normaal.)
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3. Klik op Start of druk op de linkerknop van de presentatieafstandsbediening om met het verzamelen van gegevens te
beginnen. Klik op Uitbreiden of houd de linkerknop van de presentatieafstandsbediening ingedrukt om ook na de in
de testopties ingestelde maximumduur gegevens te verzamelen. Een toon geeft aan dat de test wordt verlengd. Klik
op Stoppen of druk op de rechterknop van de presentatieafstandsbediening om met het verzamelen van gegevens te
stoppen.

Oogpositiecurves
Afhankelijk van de instellingen in Testopties, worden horizontale (HR)- en verticale (VR)-oogpositiecurves weergegeven in
het venster Oogpositiecurves.Gebruik een van de volgende methoden om een foutenmarkering ( ) op de curve tijdens
het verzamelen aan te brengen:
•

Druk op de linkerknop op de presentatieafstandsbediening.

•

Klik op Fout.

De foutenmarkeringen worden onder de curve ingevoegd.

SPV waarde
De realtime SPV (Snelheid langzame fase) waarde is een geschatte waarde die wordt berekend op basis van de variabiliteit rondom de geschatte SPV-waarde. De waarde wordt in het groen of oranje in de rechterbovenhoek van het venster weergegeven.
•

Groen: Is de variabiliteit laag, dan is er een grote kans dat de waarde betrouwbaar is.

•

Oranje: Is de variabiliteit hoog, dan is er minder kans dat de waarde betrouwbaar is.

Opmerking • SPV waarden in oranje moeten als minder betrouwbaar, maar niet als onnauwkeurig worden
beschouwd.

Opmerking • U kunt meer informatie vinden in de Calorisch-trainingsvideo of op www.icsimpulse.com.

Het volgende wordt in het Verzameling-venster weergegeven:
A. Testtype – naam van de test waarvoor gegevens werden verzameld
B. Verstreken tijd – testduur
(Ook de testdatum en -tijd worden weergegeven).
C. Framesnelheid – frequentie van gegevensverzameling in frames per seconde (fps)
D. Kalibratie ∆ – de afstand in pixels die tijdens de kalibratie tussen de positie van het rechter- en linkeroog is
gemeten
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Het systeem stopt automatisch wanneer de maximale testduur is bereikt. (De maximale testduur is in Testopties.)
•

Klik op Uitbreiden of houd de linkerknop van de presentatieafstandsbediening ingedrukt om ook na de in de testopties ingestelde maximumduur gegevens te verzamelen. Een toon geeft aan dat de test wordt verlengd. Klik op Stoppen of druk op de rechterknop van de presentatieafstandsbediening om met het verzamelen van gegevens te stoppen.

•

Klik op Stoppen of druk op de rechterknop van de presentatieafstandsbediening om de test eerder te stoppen. De
gegevens worden opgeslagen.

•

Klik op Annuleren om de test eerder te stoppen zonder de gegevens op te slaan.

De gegevens worden geanalyseerd. Afhankelijk van de instellingen in de Testopties, worden de resultaten in het venster
Pods en Butterfly of het venster Analyse weergegeven.
De afteltimer wordt op het computerscherm en ook op de externe monitor weergegeven.
•

U kunt, indien u dat wenst, de timer naar een andere locatie slepen.

•

Wanneer de timer is weergegeven, zijn alle softwarefuncties volledig toegankelijk.

•

Wanneer de timer op 00:00 komt te staan, is een toon hoorbaar.

•

U kunt op elk moment op klikken om de timer te sluiten. De timer op de externe
monitor wordt dan ook gesloten.

Timerinstellingen, zoals het uitschakelen van de timer, zijn beschikbaar in de Testopties voor Calorisch (pagina► 197).
Voor informatie over het uitschakelen van de Audiofeedback, gaat u naar de Testopties voor Algemeen instellingen
(pagina ► 184).

11.8

Calorisch gegevensanalyse
Klik op het venstertabblad Test en vervolgens op de gewenste test om deze weer te geven. Ga naar pagina ► 19 voor
meer informatie over het selecteren van een test.

11.8.1

Analyse venster
De analyse van de testresultaten kan in de normale weergavemodus of in de vergrote modus worden weergegeven. Zie
pagina ► 17.
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Oogpositiecurves
Afhankelijk van de instellingen in Testopties, worden horizontale (HR)- en verticale (VR)-oogpositiecurves weergegeven in
het venster Oogpositiecurves.
Om te veranderen welke curves moeten worden weergegeven, vinkt u het passende vakje in de curvelegenda aan of uit.
De nieuwe instelling blijft behouden wanneer de test opnieuw wordt geanalyseerd. Wanneer het patiëntenbestand wordt
gesloten of een andere test van de testlijst voor die patiënt wordt geselecteerd, verandert de weergave in functie van wat
in de Testopties werd geselecteerd.

Opmerking • Wijzigingen aan instellingen in de Testopties terwijl de patiënt openstaat, zullen worden uitgevoerd
voor de open patiënt.

De curves zijn gecentreerd rond de culminatiefase. (De culminatiefase wordt aangeduid door de cursor.) Het rapport bevat
het gedeelte van de curve dat in het venster Curves rond de cursor gecentreerd ligt.

Snelheid langzame fase grafiek
Deze grafiek is bedoeld om een beeld te geven van de intensiteit van de nystagmus. Deze grafiek toont de afzonderlijke
nystagmuspunten die door het SPV-algoritme voor de horizontale rechtercurve (HR) en de verticale rechtercurve (VR) zijn
vastgesteld.
De SPV-piek (°/s)-piek wordt in de grafiek met een vierkantje aangeduid.
Klik op een specifiek punt om dit te selecteren of gebruik de linker-/rechterpijltoetsen om tussen de punten (slagen) te
bewegen. Het venster SPV (B).

Opmerking • Selecteer TR om de oogpositiecurve en de SPV-grafiek voor Rotatoir weer te geven.

Ga naar pagina ► 255 voor informatie over hoe de Piek (°/s) wordt bepaald.
Stel handmatig de piek voor de curve in als het algoritme deze niet heeft vastgesteld. Zie de beschrijving van het venster
Heranalyse om te kiezen wanneer de analyse begint ► 155.
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Details analyse - Info

De testparameters worden getoond:
•

Testtype – naam van de test waarvoor gegevens werden verzameld

•

Operator – de persoon die in de OTOsuite Vestibular-software was ingelogd toen er gegevens werden verzameld

•

Kalibratie ∆ – de afstand in pixels die tijdens de kalibratie tussen de positie van het rechter- en linkeroog is gemeten

•

Testtijd – datum en tijdstip waarop het verzamelen van gegevens begon

•

Verstreken tijd – testduur

•

Begintijd analyse – tijdstip waarop de analyse begon

SPV waarden
•

Punt (°/s) – de snelheid in de langzame fase van het geselecteerde punt (geselecteerde slag)

•

Piek (°/s) – punt waar de snelheidspiek van de langzame fase is ingesteld
Ga naar pagina ► 255 voor informatie over hoe de Piek (°/s) wordt bepaald.

Details analyse - Opmerkingen
Opmerkingen in verband met de test kunnen vóór, tijdens en na het testen worden ingevoerd. Klik op het venstertabblad
Opmerkingen om opmerkingen toe te voegen of te wijzigen. Zie pagina ► 22 voor informatie over de bewerkingstools.

Opmerking • Tekst die eerder is toegevoegd in het venster Test, wordt weergegeven in het venster Opmerkingen.
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Details analyse - Heranalyse

Begintijd analyse - alle bewegingen
Bepaalde gegevens in een curve niet in de analyse opnemen:
1. Beweeg de zwarte cursor naar de nieuwe begintijd in het venster Oogpositiecurves.
2. Klik in het venster Details analyse op het venstertabblad Heranalyse.
3. Klik voor een heranalyse op
•

Opnieuw analyseren vanaf cursor - analyseert alle curves waarbij de volgende volledige seconde na de cursorpositie is ingesteld als begintijd

•

Volledige beweging opnieuw analyseren - analyseert alle curves vanaf het begin

Opmerking • De begintijd wordt in het venster Info weergegeven.

SPV-grafiek
Opmerking • Zonder de licentie is het niet mogelijk om te bepalen of Rotatoir nystagmus tijdens de test aanwezig is.
Met een licentie krijgt u een oogpositiecurve en SPV-grafiek.

Selecteer de te wijzigen curve door HR, VR of TR te kiezen.
•

•

Punt (°/s)
–

Verwijderen - neemt het geselecteerde punt niet op in de analyse en het rapport

–

Herstellen - herstelt alle punten die handmatig waren verwijderd

Piek (°/s)
–

Selecteren - stelt een nieuwe piek in volgens de cursorpositie

–

Herstellen - herstelt de piek naar de door het algoritme bepaalde locatie

Ga naar pagina ► 255 voor informatie over hoe de Piek (°/s) wordt bepaald.
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11.8.2

Afspelen van gegevens verzamelen
De oogpositiecurve en de oogbeelden kunnen synchroon met de feedback hoofdpositie of de tijdens de test opgenomen
kamerbeelden worden afgespeeld.
Knoppen en selecties om video's af te spelen

Afspelen

Start het synchroon afspelen.

Pauzeren

Pauzeert het synchroon afspelen.

Stoppen

Stopt het synchroon afspelen.

Afspelen vanaf cursor

Selecteren om het afspelen te beginnen bij de plaats van de cursor. Als dit
niet is geselecteerd, wordt er vanaf het begin van de curve afgespeeld.

Snelheid

Opmerking • Controleer de framesnelheid (fps) onder de opgenomen
oogbeelden voordat u de afspeelsnelheid instelt.

•

Normaal - oogbeelden die met 30 frames per seconde zijn opgenomen,
kunnen alleen op normale snelheid worden afgespeeld.

•

Langzaam - oogbeelden die met 60 frames per seconde zijn opgenomen, kunnen op normale en langzame snelheid worden afgespeeld.

•

Langzamer - oogbeelden die met meer dan 60 frames per seconde zijn
opgenomen, kunnen op normale, langzame of langzamere snelheid worden afgespeeld.
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11.9

Pod- en butterflyvenster
Dit venster geeft de calorische gegevens op andere manieren weer.

A.
B.
C.
D.

Venster Horizontaal (HR.
Gegevens visueel weergegeven in twee afzonderlijke pod-weergaven en in een butterflygrafiek.
Het venster Pod-analyse met analysegegevens.
Testlijst venster

Kies in het venster Testlijst 4 calorische tests die moeten worden opgenomen in de Pods en Butterfly-weergave. Selecteer in de
-kolom een van elk testtype. Selecteer voor een Bithermisch-test vier tests (Links koud, Rechts koud, Links
warm, Rechts warm) en voor Monothermisch twee tests (Links koud & Rechts koud of Links warm en Rechts warm).
De tijdsduur van de irrigator (

), de temperatuur (

) en de stroomsnelheid (

) worden getoond.

Klik op Opnieuw analyseren om de testresultaten bij te werken.
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Opmerking • Er kan een heranalyse nodig zijn als bepaalde testopties zijn gewijzigd. Zo wijzigt een wijziging aan de
Testopties-instellingen Rekening houden met spontane nystagmus in calorische resultaten de resultaten van de
Pod-analyse. Klik op Opnieuw analyseren voor een heranalyse.

11.9.1

Pod-weergave en analyse
Pod-weergave
De calorische pods geven de Spontane oogpositiecurves van de vier calorische tests weer voor elk oor en beide temperaturen (koud en warm).

Opmerking • De pods kunnen worden weergegeven met een rode kleur voor het rechteroor of een rode kleur voor de
warme stimuli. (De standaardweergave is in Testopties ingesteld.)

De Piek (°/s) voor de horizontale curves worden bewaard en gebruikt voor de berekeningen van de calorische unilaterale
zwakte, gainasymmetrie en richtingsvoorkeur.

Opmerking • De formules voor het berekenen van deze waarden nemen spontane nystagmus voor unilaterale zwakte
en gainasymmetrie in acht. In geval van Rekening houden met spontane nystagmus in calorische resultaten geeft
een positieve of negatieve waarde de richting van de SPV weer.

Formule

Monothermisch
test

Waarde wordt weergegeven wanneer

Unilaterale zwakte

Twee calorische tests
met dezelfde temperatuur voor beide oren
(links en rechts) worden
uitgevoerd en de Piek
(°/s) voor beide horizontale curves werd berekend.

Oor:

Oor en temperatuur:

R=Rechts

RC = rechts koud, LC = links koud
RW = rechts warm, LW = links warm

L= Links
SN=Spontane nystagmus

Voor correcte berekeningen: Rekening hou-

den met spontane
nystagmus in calorische
resultaten.
Richtingsvoorkeur
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Formule

Bithermisch test

Waarde wordt weergegeven wanneer

Unilaterale zwakte

Bithermisch voor hori-

Oor:

Oor en temperatuur:

R= Rechts

RC = rechts koud, LC = links koud
RW = rechts warm, LW = links warm

L= Links

zontale curves zijn berekend.

Gainasymmetrie

Bithermisch test uitgevoerd.

Richtingsvoorkeur

Bithermisch .

Pod-analyse

De testgegevens worden getoond:
•

Totaal rechts – totaal aantal responsen voor alle temperaturen aan het rechteroor

•

Totaal links – totaal aantal responsen voor alle temperaturen aan het linkeroor

•

Spontane nystagmus – Spontane nystagmus – het gemiddelde van de spontane nystagmus voorafgaand aan de berekening van de Unilaterale zwakte en Gainasymmetrie.

•

Unilaterale zwakte – percentage responsen die in het zwakke oor zwakker zijn dan in het andere oor

•

Gainasymmetrie – percentage responsen waarbij er meer slagen in de vermelde richting zijn dan bij het andere oor
(alleen van toepassing wanneer het verschil niet kan worden verklaard door spontane nystagmus)

•

Richtingsvoorkeur – percentage responsen waarbij er meer slagen in de ene richting zijn dan in de andere richting

In de tabel SPV-piek worden voor elke calorische test de pieksnelheid en het tijdstip van de piek weergegeven.
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11.9.2

Butterflygrafiek
In testopties kunt u kiezen welk type Butterflygrafiek moet worden weergegeven: de Freyss SPV-grafiek of de Totale
amplitude-grafiek. Beide grafieken zijn een nomografische weergave van calorische resultaten.

Freyss SPV

De grafiek heeft twee lijnen die elkaar kruisen: de ene geeft de koude stimulaties weer, de andere de warme. De verticale
as van de grafiek geeft de snelheid in de langzame fase weer. De horizontale as is het percentage calorische zwakte. Het vak
in het midden van de grafiek geeft de normale waarden weer. Deze waarden zijn standaard ± 25% voor calorische zwakte
en ± 6 °/s voor impliciete asymmetrie.
De lijnen in de grafiek zijn verbindingen tussen de waarden van de piekresponsen van calorische stimulaties aan het rechteroor, geplot aan de linkerzijde, en responsen van het linkeroor, geplot aan de rechterzijde van de grafiek. Een normale
respons wordt weergegeven door een kruising in het 'normale' vak. Calorische zwakten van meer dan 25% hebben kruisingen links of rechts van het normale vak, wat een calorische zwakte aan respectievelijk het rechter- of het linkeroor impliceert. Een abnormale gemiddelde impliciete asymmetrie (niet-genormaliseerde gainasymmetrie of spontane nystagmus)
wordt weergegeven door kruisingen boven en onder het 'normale' vak. De kruising van een rechterasymmetrie ligt boven
het vak en de kruising van een linkerasymmetrie eronder.
De waarden in deze grafiek en de overeenstemmende waarden in de tabel SPV-piek (°/s) zijn absolute waarden en zijn
niet gecorrigeerd voor Spontane nystagmus.

Totale amplitude

Deze grafiek geeft de amplitudecurves weer voor de vier Calorisch stimulaties met vier lijnen. Boven aan de grafiek worden de irrigaties weergegeven voor nystagmus naar rechts. Onder aan de grafiek worden de irrigaties weergegeven voor
nystagmus naar links. De piekamplitudes voor het rechteroor staan links in de grafiek en de piekamplitudes voor het linkeroor staan rechts in de grafiek. De verticale as van de grafiek geeft de amplitude in °/s weer. De horizontale as geeft de
tijd in seconden weer.
Wanneer Ipsilateraal en contralateraal (Totale-amplitudegrafiek) in de testopties is geselecteerd, geeft deze grafiek de
amplitudecurves voor de vier Calorisch stimulaties met vier lijnen weer. Boven aan de grafiek worden de warme
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stimulaties en de nystagmus naar het testoor weergegeven. Onder aan de grafiek worden de koude stimulaties en de
nystagmus naar het niet-testoor weergegeven. De piekamplitudes voor het rechteroor staan links in de grafiek en de piekamplitudes voor het linkeroor staan rechts in de grafiek. De verticale as van de grafiek geeft de amplitude in °/s weer. De
horizontale as geeft de tijd in seconden weer.
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12

Video's (Video opnemen/afspelen)
Opnemen
Voor de opname van oogbeelden zijn dit de beeldformaatopties: Volledig beeld, Oogbeeld, of Pupilbeeld.

Volledig beeld

Oogbeeld
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Pupilbeeld

Opmerking • Klik op het venstertabblad Opmerkingen om opmerkingen in te voeren. Klik op het venstertabblad
Opmerkingen om opmerkingen toe te voegen of te wijzigen. Zie pagina ► 22 voor informatie over de
bewerkingstools.

Knoppen en selecties om video's op te nemen

Start

Video-opname starten

Stoppen

Video-opname stoppen

Opmerking • De duur van de video-opname is onbeperkt, maar hoe
langer de video-opname, des te groter het bestand op de harde schijf
zal zijn.
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Knoppen en selecties om video's op te nemen

Testopstelling

Volledig beeld - selecteer om het volledige beeld op te nemen
Oogbeeld - selecteer om enkel het gebied in het ROI-vak op te nemen
Pupilbeeld - selecteer om enkel het gebied in het ROI-vak op te nemen
Ogen gesloten/afgedekt - selecteer om aan te geven dat de opname met
vision denied (ogen gesloten/afgedekt) is uitgevoerd

Opmerking • Wanneer 120 fps EN Ogen gesloten/afgedekt zijn aangevinkt, verandert de framesnelheid naar 60 fps. Door deze snelheid
kan de camerasluiter langer openblijven (met als gevolg een betere
belichting) waardoor de beeldkwaliteit toeneemt. Wanneer Ogen
gesloten/afgedekt is geselecteerd, wordt een vinkje geplaatst in de
kolom Vision denied (ogen gesloten/afgedekt) in de testlijst.

Opnamesnelheid oogbeelden

•

•

•

•

Opnameopties Volledig beeld :
–

30 fps

–

60 fps

Opnameopties Oogbeeld :
–

30 fps

–

60 fps

–

120 fps

Opnameopties Pupilbeeld :
–

30 fps

–

60 fps

–

120 fps

Oogbeelden comprimeren - selecteer om bestandsgrootte van de oogbeelden te verkleinen

Opmerking • Als de video wordt opgenomen met 60 of 120 frames per
seconde, kan hij vertraagd of op normale snelheid worden afgespeeld.
Op normale snelheid worden sommige frames overgeslagen. De oogbeelden kunnen ook worden gecomprimeerd.

Opname gesynchroniseerde kamerbeelden

Start en stop de opname van gesynchroniseerde kamerbeelden. Kamerbeelden zijn altijd gecomprimeerd.

Opnamesnelheid kamerbeelden

Opnameopties
•

15 fps

•

30 fps

Hoe hoger de framesnelheid, des te groter het bestand.
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Knoppen en selecties om video's op te nemen

Modus (alleen gesynchroniseerde
kamerbeelden)
Externe monitor

Kies om de video in kleur of in zwart-wit op te nemen. Een video in kleur
leidt tot een groter bestand.
Klik op

om de oogbeelden zowel op de computermonitor als op

de externe monitor weer te geven. Tijdens de opname wordt de verstreken tijd op de monitor weergeven.

U kunt uitsluitend oogbeelden opnemen of oogbeelden en kamerbeelden combineren. Wanneer u ervoor kiest om oogen kamerbeelden te combineren, vindt u op pagina ► 264 meer uitleg over de toename van de bestandsgrootte voor een
opname van 2 minuten.
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Afspelen
De lijst met video's die voor de geselecteerde patiënt zijn verzameld, wordt samen met de volgende informatie over elk
videobestand weergegeven:
•

Datum & tijd - datum en tijd waarop de video werd opgenomen
- Geeft aan dat Ogen gesloten/afgedekt voor de opname was geselecteerd

•
•

fps - de framesnelheid waarmee de video werd opgenomen (frames per seconde)

•

- Om een bestand voor een bepaald doel te markeren (bijvoorbeeld om abnormale resultaten aan te geven),
vinkt u het vakje onder de kolomkop met deze unieke identificatiecode aan:

•

Bestandsgrootte (MB) - Bestandgrootte van de oogbeelden. Als tijdens de opname gebruik werd gemaakt van de
gesynchroniseerde kamerbeelden, is de bestandsgrootte een combinatie van de oog- en kamerbeelden.

Opname-informatie wordt bij de video vermeld:
•

Datum en tijdstip waarop de video werd opgenomen

•

Het huidige frame en het totale aantal frames

•

Snelheid waarmee de video werd opgenomen

•

Het tijdstip waarop het huidige frame werd opgenomen

Wanneer de video speelt,
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•

kunt u de video met 10 frames per seconde vooruit- of terugspoelen door op de pijlen aan beide uiteinden van
de schuifbalk te klikken;

•

kunt u de video met 5 frames per seconde vooruit- of terugspoelen door voor of achter de regelaar (B) in de
schuifbalk te klikken;

•

kunt u de video vanaf een specifiek frame laten starten door op de regelaar (B) te klikken en deze te verslepen.
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Opmerking • Het is belangrijk alle onbelangrijke video's te verwijderen zodat er altijd voldoende opslagruimte op de
schijf is.

Opmerking • Klik op het venstertabblad Opmerkingen om opmerkingen toe te voegen of te wijzigen. Zie pagina ►
22 voor informatie over de bewerkingstools.

Afspelen-knoppen en -selecties
Afspelen

Speelt de video af

Pauzeren

Onderbreekt de video

Stoppen

Stopt de video

Video verwijderen

Verwijdert de video('s) voor de geselecteerde test.

Opmerking • Het is raadzaam video's die niet nodig zijn te verwijderen, zodat ruimte kan worden bespaard op de harde schijf. Nadat
er een of meerdere video's zijn verwijderd, kunnen de videogegevens
niet meer worden teruggehaald.

Snelheid

Opmerking • Controleer de framesnelheid (fps) onder de opgenomen
oogbeelden voordat u de afspeelsnelheid instelt.

•

Normaal - oogbeelden die met 30 frames per seconde zijn opgenomen, kunnen alleen op normale snelheid worden afgespeeld.

•

Langzaam - oogbeelden die met 60 frames per seconde zijn opgenomen, kunnen op normale en langzame snelheid worden afgespeeld.

•

Langzamer - oogbeelden die met meer dan 120 frames per seconde
zijn opgenomen, kunnen op normale, langzame of langzamere snelheid
worden afgespeeld.

Gesynchroniseerde kamerbeelden
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Kies deze optie om de oogbeelden samen met de gesynchroniseerde kamerbeelden af te spelen. De kamerbeelden lopen bij alle snelheden synchroon
met de oogbeelden.
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Rapporten
Klik op Rapporten. Het venster Rapporten (A) wordt geopend met het standaardrapport. Het rapport bevat de laatste
reeks gegevens die voor die patiënt zijn verzameld. Op basis van de verzamelde gegevens is dit de volgorde van de afzonderlijke testgedeeltes: Oculomotor, Hoofdimpuls, Positieafhankelijk en Calorisch.

Opmerking • De rapporten worden gegenereerd met behulp van vectorafbeeldingen. Vectorafbeeldingen bieden een
uitstekende afdrukkwaliteit die geschikt is voor publicatie in kranten en tijdschriften.

Het standaardrapport wordt automatisch opgeslagen. Ga naar pagina ► 168 om het huidige rapport te wijzigen.

Opmerking • Ga naar pagina's ► 202 en ► 203 om de standaardinstellingen voor alle toekomstige rapporten te wijzigen (zoals welke patiëntgegevens en faciliteitgegevens erin zijn opgenomen).

13.1

Rapport bewerken
U kunt informatie aan het rapport toevoegen door deze uit de rapportlijsten van de toepassing te selecteren:

Opmerking • Importeer rapportlijsten die niet worden weergegeven opnieuw. Zie pagina ► 221.

•
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Symptomen: Selecteer uit deze lijst één of meerdere symptomen waarvan de patiënt in de anamnese melding maakt.
Geselecteerde items worden toegevoegd aan de rapportsectie met als titel Symptomen.
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•

Indrukken: Selecteer uit deze lijst één of meerdere algemene medische indrukken op grond van de testresultaten.
Geselecteerde items worden toegevoegd aan de rapportsectie met als titel Indrukken.

•

Macro's: Selecteer uit deze lijst voor elke uitgevoerde test één of meerdere algemene bevindingen om aan het tekstveld (A) toe te voegen. Tekst in het tekstveld wordt toegevoegd aan de rapportsectie met de titel Resultaten.

Opmerking • Als u liever geen macro invoert, kunt u algemene bevindingen toevoegen door deze in het tekstveld in te
voeren. Zie pagina ► 22 voor informatie over de bewerkingstools.
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Items selecteren uit de rapportlijsten
Vink in de lijst Symptomen en de lijst Indrukken elk vakje aan dat van toepassing is.
Klik in de lijst Macro's op de naam van de macro en klik op Inserttelefoon.

Opmerking • Van sommige macro's is de tekst te lang om in het lijstvenster te worden weergegeven. Om de hele tekst
te zien, beweegt u de cursor over de naam van de macro.
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Rapportlijsten aanpassen

Opmerking • Rapportlijsten kunnen in één systeem worden geïmporteerd, aangepast en geëxporteerd naar andere
autonome werkstationsystemen. Dit is handig wanneer een faciliteit meerdere autonome werkstations heeft.

Om rapportlijsten aan te passen, klikt u op Symptomen, Indrukken of Macro's.

•

Om een groep een andere naam te geven of een item te wijzigen, klikt u op het item en voert u de gewenste wijziging uit.

•

Om een groep toe te voegen, klikt u op Groep toevoegen en voert u de naam van de nieuwe groep in.

•

Om een item toe te voegen, klikt u op een groepsnaam. Afhankelijk van het item dat u toevoegt, klikt u op Symptoom toevoegen, Indruk toevoegen of Macro's toevoegen en voert u de tekst voor het nieuwe item in.

Opmerking • Nieuwe items kunnen niet worden opgeslagen indien het tekstveld geen tekst bevat. U moet tekst invoeren om een nieuw item te kunnen toevoegen.

•

Om de volgorde van de items in een groep of de volgorde van de groepen in een lijst te veranderen, klikt u op het
item of de groepsnaam. Klik op Opwaarts of Neerwaarts om het item of de groep te verplaatsen.

•

Om de huidige rapportlijst te exporteren, klikt u op Exporteren. Verander zo nodig de naam en locatie van het
bestand. Klik op Opslaan.

•

Om een item of groep te verwijderen, klikt u op het item of de groep en daarna op Verwijderen. Klik op OK om het
item of de groep definitief te verwijderen.

•

Selecteer, bij het importeren van lijsten, Bestaande lijst verwijderen om de bestaande lijst te vervangen door de te
importeren lijst. Selecteer Bestaande lijst behouden om de te importeren lijst toe te voegen aan de bestaande lijst.

Opmerking • Als u een fout maakt, kunt u de lijst die door de fabrikant is geleverd, opnieuw importeren.
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Nadat alle wijzigingen zijn aangebracht, klikt u op Opslaan om de wijzigingen op te slaan. Klik op Annuleren om de wijzigingen te negeren.

13.2

Rapportopties beheren
Als dit een nieuwe patiënt is, verschijnt in dit venster het automatisch aangemaakte standaardrapport. In geval van een
patiënt met een of meerdere rapporten vermeldt de lijst Geselecteerde rapport alle rapporten inclusief de datum en de
tijd waarop ze zijn aangemaakt.

Een vinkje in een testgroepkolom (testgroepen worden met pictogrammen weergegeven) geeft aan dat het rapport gegevens voor die testgroep bevat (Oculomotor, Hoofdimpuls, Positieafhankelijk en Calorisch). U kunt alle rapporten voor
deze patiënt bekijken.
U kunt een nieuw rapport aanmaken waarin verschillende testsessies en/of verschillende testtypes worden gecombineerd.
Om een nieuw rapport aan te maken, klikt u op Nieuw. Om een bestaand rapport te verwijderen, klikt u op de rapportnaam en daarna op Verwijderen. Nadat het rapport is verwijderd, kan het niet worden teruggehaald.
Om een test aan het rapport toe te voegen, klikt u op het tabblad van de testgroep en vinkt u het vakje links van de testnaam aan in de lijst Resultaten opnemen van. Als u het vakje uitvinkt, wordt de test uit het rapport verwijderd.

De lijst Resultaten opnemen van is in testgroepen onderverdeeld: Oculomotor, Hoofdimpuls en Positieafhankelijk en
Calorisch. Tests worden in de lijst weergegeven met testdatum, testtijdstip en testnaam. (De naam is het testtype en de
testrichting.) Afhankelijk van de test en de aan de test toegevoegde instellingen en opmerkingen, wordt ook de volgende
informatie gegeven:
•

een vinkje in de kolom Vision denied (ogen gesloten/afgedekt) geeft aan dat de test met afgedekte ogen is uitgevoerd

•

een vinkje in deze kolom (unieke identificatiecode) betekent dat dit voor de test is geselecteerd

•

als de tests zijn aangevinkt, worden de Hoofdimpuls-gegevens opgenomen in de Hex Plot (Hexagonale grafiek)

•

als de tests zijn aangevinkt, worden de Blikrichting-gegevens opgenomen in de Blikrichtingsgrafiek

•
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•

testopmerkingen.

Selecteer voor elke testgroep de gegevens die in het rapport moeten worden opgenomen. Vink in de lijst Rapportopties
selecteren het vakje van alle rapportopties aan die moeten worden opgenomen. Klik op Alles selecteren om alle opties
op te nemen of Alles deselecteren om geen enkele optie op te nemen.

Oculomotor Testopties

Omvat

Kalibratiegrafiek

een momentopname van de oog- en hoofdcurve in real time tijdens de kalibratiecontrole

Horizontale bewegingen

een opname van de horizontale oogpositiecurve gecentreerd rond de culminatiefase of
gecentreerd rond de cursor wanneer de cursor in het venster Analyse naar een nieuwe
positie is verplaatst. De Blikrichting, Monoculaire volgbeweging- en VOR-tests bestaan
uit opnames van 10 seconden. De Saccade-test is geluidsopname van 30 seconden.

Opmerking • Bij SPV-tests bevindt de cursor zich in het midden van de culminatiefase, tenzij hij in het analysevenster naar een andere positie is verplaatst.

Verticale bewegingen

een opname van de verticale oogpositiecurve gecentreerd rond de culminatiefase of
gecentreerd rond de cursor wanneer de cursor in het venster Analyse naar een nieuwe
positie is verplaatst. De Blikrichting, Monoculaire volgbeweging- en VOR-tests bestaan
uit opnames van 10 seconden. De Saccade-test is geluidsopname van 30 seconden.

Opmerking • Bij SPV-tests bevindt de cursor zich in het midden van de culminatiefase, tenzij hij in het analysevenster naar een andere positie is verplaatst.

Rotatoire curves

een opname van 10 seconden van de rotatoire oogpositiecurve gecentreerd rond de cursor

Opmerking • Bij SPV-tests bevindt de cursor zich in het midden van de culminatiefase, tenzij hij in het analysevenster naar een andere positie is verplaatst.

Saccadegrafieken

de Saccade-analysegrafieken (Pieksnelheid, Nauwkeurigheid en Latentie)

Onbewerkte saccadegegevens

de onbewerkte-gegevenspunten voor saccades die in de saccadegrafieken worden weergegeven

Gemiddelde saccadegegevens

de gemiddelde-gegevenspunten voor saccades die in de saccadegrafieken worden weergegeven

SPV-piek

de graden per seconde van de snelheidspiek in de langzame fase zoals ingesteld in het
analysevenster voor deze curve (Uitsluitend van toepassing op SPV-tests)

Otometrics - ICS Impulse USB

173

13 Rapporten

Oculomotor Testopties

Omvat

Blikrichtingsgrafiek

geeft vijf oogpositiecurves weer (midden, links, rechts, boven en beneden), de Blikrichtingsgrafiek en de Blikrichtingsgrafiek-details op één pagina.

Testopmerkingen

alle testopmerkingen in het patiëntenbestand

Hoofdimpuls Testopties

Omvat

Kalibratiegrafiek

een momentopname van de oog- en hoofdcurve in real time tijdens de kalibratiecontrole

Gaingrafiek

gaingrafiek die in het 2D/3D-venster wordt weergegeven

Gemiddelde gain

symbolen voor gemiddelde gain in de gaingrafiek zoals weergegeven in het 2D/3D-venster (waarden worden standaard weergegeven)
symbolen voor gemiddelde gain in de gaingrafieken die in het venster met voortgangsgegevens worden weergegeven

Leeftijdsgebonden
gegevens

leeftijdsgebonden normatieve grenswaarden gedefinieerd als het gemiddelde ± 2 standaarddeviaties

2D-grafiek

oog (saccade en VOR)- en hoofdcurves die in het venster 2D-analyse worden weergegeven

Grote 2D-grafiek

oog (saccade en VOR)- en hoofdcurves die in het venster 2D-analyse worden weergegeven in een groter formaat dan in de geselecteerde 2D-grafiek

Saccadegegevens

aantal overt, covert en totale saccades in een head impulse test (bv. links Lateraal)

Hex Plot (Hexagonale

omvat oog (saccade en VOR)- en hoofdcurves en een hexaplot die in het venster Hex
Plot (Hexagonale grafiek) wordt weergegeven, evenals de Analyse catch-up saccades.

grafiek)

Opmerking • Merk op dat als Alleen samenvatting voor catch-up saccades in
de testopties is geselecteerd, alleen dit in het rapport zal worden opgenomen.

Voortgangsgegevens
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Hoofdimpuls Testopties

Omvat

Testgegevens

de aantallen geaccepteerde en afgewezen hoofdimpulsen uit de verzamelings- en analysealgoritmes, zoals weergegeven in het venster Info in het 2D/3D-venster, de gemiddelde framesnelheid en informatie over factoren die van invloed zijn op de testanalyse,
zoals
- Patiënt heeft spontane nystagmus (als Spontane nystagmus is aangevinkt in het
venster Testopstelling)
- Catch-up saccadeparameters gewijzigd (als de waarden zijn gewijzigd in het venster Heranalyse

Testopmerkingen

alle testopmerkingen in het patiëntenbestand

Positieafhankelijk
Testopties

Omvat

Kalibratiegrafiek

een momentopname van de oog- en hoofdcurve in real time tijdens de kalibratiecontrole

Horizontale bewegingen

een opname van 30 seconden van de horizontale oogpositiecurve gecentreerd rond de
culminatiefase of gecentreerd rond de cursor wanneer de cursor in het venster Analyse naar een nieuwe positie is verplaatst.

Opmerking • Bij SPV-tests bevindt de cursor zich in het midden van de culminatiefase, tenzij hij in het analysevenster naar een andere positie is verplaatst.

Verticale bewegingen

een opname van 30 seconden van de verticale oogpositiecurve gecentreerd rond de
culminatiefase of gecentreerd rond de cursor wanneer de cursor in het venster Analyse naar een nieuwe positie is verplaatst.

Opmerking • Bij SPV-tests bevindt de cursor zich in het midden van de culminatiefase, tenzij hij in het analysevenster naar een andere positie is verplaatst.

Rotatoire curves

een opname van 30 seconden van de rotatoire oogpositiecurve gecentreerd rond de
cursor

Opmerking • Bij SPV-tests bevindt de cursor zich in het midden van de culminatiefase, tenzij hij in het analysevenster naar een andere positie is verplaatst.

SPV-piek
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Positieafhankelijk
Testopties

Omvat

Volledige beweging
voor repositionering

de volledige curve van de Repositionering-test

Testopmerkingen

alle testopmerkingen in het patiëntenbestand

Calorisch Testopties

Omvat

Kalibratiegrafiek

een momentopname van de oog- en hoofdcurve in real time tijdens de kalibratiecontrole

Horizontale bewegingen

een opname van 30 seconden van de horizontale oogpositiecurve gecentreerd rond de
culminatiefase of gecentreerd rond de cursor wanneer de cursor in het venster Analyse naar een nieuwe positie is verplaatst.

Opmerking • Bij SPV-tests bevindt de cursor zich in het midden van de culminatiefase, tenzij hij in het analysevenster naar een andere positie is verplaatst.

Verticale bewegingen

een opname van 30 seconden van de verticale oogpositiecurve gecentreerd rond de
culminatiefase of gecentreerd rond de cursor wanneer de cursor in het venster Analyse naar een nieuwe positie is verplaatst.

Opmerking • Bij SPV-tests bevindt de cursor zich in het midden van de culminatiefase, tenzij hij in het analysevenster naar een andere positie is verplaatst.

Rotatoire curves

een opname van 30 seconden van de rotatoire oogpositiecurve gecentreerd rond de
cursor

Opmerking • Bij SPV-tests bevindt de cursor zich in het midden van de culminatiefase, tenzij hij in het analysevenster naar een andere positie is verplaatst.
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Testgegevens

Calorisch gegevens (Totaal rechts,Totaal links, Spontane nystagmus, Unilaterale
zwakte, en Gainasymmetrie of Richtingsvoorkeur)

Pods en Butterfly

geeft de spontane curve, Pod-weergave, Butterflygrafiek en Pod-analyse op één
pagina weer

Irrigatiegegevens

irrigatiemethode en -instellingen (duur, stroom en temperatuur) die tijdens de Calorisch test worden gebruikt

Testopmerkingen

alle testopmerkingen in het patiëntenbestand
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13.3

Knoppen rapportwerkbalk
De werkbalk bevat standaardknoppen om het rapport af te drukken, een gewijzigd rapport op te slaan, een pdf-bestand van
het rapport te maken en het rapport per e-mail te versturen.

Om de grootte van de pagina te veranderen,
•

beweegt u de regelaar naar het vergrootglaspictogram uitzoomen (-) of inzoomen
(+), of

•

klikt u op het vergrootglaspictogram uitzoomen (-) of inzoomen (+).

Opmerking • Door aan het muiswieltje te draaien kunt u ook inzoomen en uitzoomen. Om het rapport door het venster heen te bewegen, houdt u de linkermuisknop ingedrukt en sleept u het rapport naar de nieuwe locatie.

U kunt met deze knoppen de rapportpagina weergeven.
•

Document aanpassen aan breedte

•

Document aanpassen aan hoogte

•

Document aanpassen naar 100%

Klik na een verandering op Vernieuwen om de verandering weer te geven.
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14

Patiëntenlijsten
Het venster Patiënten toont de ICS Impulse-patiëntgegevens in het venster OTOsuite Vestibular. Het venster Patiënten
bevat ook patiëntgegevens in de vensters Samenvoegen, Patiënt exporteren en Patiënt importeren.
•

In het venster Samenvoegen kunt u patiëntgegevens samenvoegen. Zie pagina ► 27.

•

Van de vensters Patiënt exporteren en Patiënt importeren, waaruit u gegevens kunt exporteren en importeren
in de OTOsuite Vestibular-database.

Het venster Patiënten bevat ook het venster ICS Chartr als er ICS Chartr-gegevens beschikbaar zijn.

Lijstbewerkingen
Patiëntinformatie is op basis van informatietype in kolommen verdeeld (bijvoorbeeld patiëntnaam en -identificatiecode).
De kolom met als kop Laatst getest geeft weer wanneer de meest recente testgegevens werden verzameld. De kolom
met als kop Laatst gewijzigd geeft weer wanneer de informatie in het patiëntenbestand voor het laatst werd gewijzigd.
Voor sommige lijsten geeft een vinkje in deze kolommen aan welk type gegevens voor die patiënt werd verzameld:

Oculomotor
Hoofdimpuls
Positieafhankelijk
Calorisch
Video's (Video Frenzel)

Opmerking •

Het symbool voor unieke identificatiecode geeft aan dat de gebruiker ervoor heeft gekozen een of

meerdere tests of video's te markeren voor een specifiek doel (bv. bij abnormale resultaten, resultaten die in een studie
zullen worden gebruikt).
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Zoeken naar een bepaalde patiënt of In sommige kolommen kunt u een bepaalde patiënt zoeken door
bepaalde patiënten
slechts een paar karakters van de identificerende informatie in te
voeren. Voor de kolommen waarvoor de zoekfunctie beschikbaar
is, klikt u onder de kolomtitel. Een verticale cursor (A) en de knop
voor het wissen van een zoekopdracht (B) worden weergegeven.

Typ een of meer letters of cijfers in om te zoeken. Om de ingevoerde tekst te verwijderen, klikt u op

.

De zoekfunctie is beschikbaar in alle patiëntenlijsten voor deze
kolommen:

Meer dan een patiënt selecteren

•

Achternaam

•

Voornaam

•

Patiënt-ID

•

Geslacht

•

GB

•

Arts

Alle patiënten selecteren: Klik op Alles selecteren. Om de selectie te annuleren, klikt u op Alles deselecteren.
Een groep van patiënten selecteren: Klik op de eerste naam van
de reeks, houd de Shift-toets ingedrukt en klik op de laatste naam
van de reeks.
Individuele patiënten selecteren: Houd de Ctrl-toets ingedrukt
terwijl u op elke patiënt klikt.

Patiënten toevoegen

Klik op Nieuw. Raadpleeg pagina ► 24 voor instructies.

Patiënten verwijderen

Klik op Verwijderen om de patiënt(en) te verwijderen.

Opmerking • U wordt gevraagd te bevestigen dat u de patiënt(en) wilt verwijderen. Indien u Ja kiest, worden de gegevens definitief verwijderd. Het is niet mogelijk om gewiste
gegevens terug te zetten.
Volgorde lijsten wijzigen

Kolombreedte veranderen

Otometrics - ICS Impulse USB

Klik op de kolomtitel om de volgorde om te keren. Bijvoorbeeld:
•

Klik op Patiëntnaam om de volgorde van A-Z in Z-A te veranderen.

•

Klik op GB om de volgorde van oudste-jongste in jongste-oudste te veranderen.

Klik met de cursor in de kolomkop van twee aangrenzende kolommen op de lijn die de twee kolommen verdeelt. De cursor verandert in een dubbele pijl. Sleep met de cursor om de kolom te
verbreden of versmallen.
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14.1

ICS Chartr
In de groep Patiënten klikt u op Patiënten ICS Chartr. In het nieuwe venster hebt u enkel toegang tot de patiëntenlijst in
de ICS Chartr -database. Testgegevens die in Chartr VNG/ENG of EP verzameld zijn, kunnen niet in de OTOsuite Vestibulartoepassing worden weergegeven.
Om de invoertijd te beperken, kunnen de patiëntgegevens in de ICS Chartr-database worden geïmporteerd in de
OTOsuite Vestibular -database:
1. Selecteer de te importeren patiënt(en).
2. Klik op Importeren.
3. Klik op OK.

Geïmporteerd wordt weergegeven in de kolom Status om aan te geven dat het proces voltooid is. Het overzicht van geïmporteerde patiënten verdwijnt wanneer de toepassing wordt afgesloten.
De ICS Chartr-software moet op dezelfde computer zijn geïnstalleerd als de OTOsuite Vestibular-software; anders is de
database niet toegankelijk. Als de database toegankelijk is, verschijnt het item Patiënten ICS Chartr in het navigatiepaneel
van de groep Patiënten.

14.2

Patiënt exporteren
In de groep Patiënten klikt u op Patiëntenlijst. Klik op Exporteren. In het nieuwe venster hebt u toegang tot alle
OTOsuite Vestibular-patiënten.
Een of meerdere patiënten exporteren:
1. De patiënt(en) selecteren.
2. Kies hoe de gegevens zullen worden geëxporteerd:
•

XML-bestanden & onbewerkte gegevens in ASCII-formaat - Selecteren voor het exporteren van patiëntgegevens die met een ander ICS Impulse-systeem zullen worden gedeeld of voor elektronische medische dossiers zullen worden gebruikt. De export omvat voor elke patiënt zowel een XML-bestand als een ASCII.txt-bestand.
De onbewerkte gegevens in het *.txt-bestand zijn nodig om patiëntgegevens in de OTOsuite Vestibular-toepassing
af te spelen.

•

–

XML-bestanden bevatten volledige patiëntgegevens zoals opgeslagen in de database. Zie pagina ► 261.

–

Onbewerkte ASCII-gegevensbestanden. De *.txt-bestanden kunnen met behulp van programma's zoals Excel
of MatLab worden weergegeven voor onderzoeksdoeleinden. Indien de bestanden niet in de
OTOsuite Vestibular-toepassing worden gebruikt, kunt u op pagina ► 246 uitleg vinden over hoe u de gegevens kunt omzetten in een tabel, alsook een beschrijving van de verkregen kolommen die van testgroep tot
testgroep kunnen verschillen.

Pdf-rapporten - Selecteren om alle rapporten van patiënt(en) te exporteren voor gebruik in elektronische medische dossiers.

•

ASCII-testresultaten - Selecteren om testresultaten als csv-bestand (comma separated values – door komma's
gescheiden waarden) te exporteren en te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden met programma's zoals Excel of
MatLab).

•

Oog-/kamerbeelden combineren - Selecteren om de oogbeelden en kamerbeelden in één avi-bestand te exporteren. Wegens de omvang van het bestand kunt u slechts 1 patiënt tegelijk selecteren. Op de ondersteunde
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besturingssystemen voor OTOsuite Vestibular, is de MJPEG-codec standaard geïnstalleerd. Om dit bestand op een
andere computer weer te geven, moeten Windows Media Player en de MJPEG-codec zijn geïnstalleerd.

Opmerking • We raden u aan alle beelden die niet belangrijk zijn te verwijderen uit het patiëntenbestand voordat
u exporteert. Uitleg over de toename van de bestandsgrootte wanneer kamerbeelden en oogbeelden worden
gecombineerd, is te vinden op pagina pagina ► 264.

•

Anonimiseer patiënt - Selecteer om gegevens te exporteren die u wilt delen zonder persoonsgegevens openbaar
te maken. Bijvoorbeeld, als Anonimiseer patiënt is geselecteerd, worden Achternaam, Voornaam, Patiënt-ID en
bestandsnamen vervangen door het woord Geen. U kunt slechts 1 patiënt tegelijk selecteren.

Opmerking • Bestanden importeren waarvoor Anonimiseer patiënt is geselecteerd. Deze bestanden bevatten
informatie die voorkomt dat het systeem bestaande patiëntgegevens overschrijft. Enkel gegevens die na de oorspronkelijke export zijn toegevoegd, worden geïmporteerd. Indien er geen bestaande patiëntgegevens zijn, wordt
alle informatie ter identificatie van de patiënt vervangen door Geen.

•

aVOR - Selecteren om gegevens over de oog- en hoofdpositie te exporteren naar een aVOR-toepassing.

3. Klik op Exporteren of Exporteren naar
•

Exporteren zal het bestand naar de locatie versturen die is ingesteld in het venster Beheerder. Klik op Systeeminstellingen in de groep Systeem om de locatie weer te geven.

•

Exporteren naar zal het bestand versturen naar de locatie die u hebt geselecteerd in de bladerfunctie.

Geëxporteerd verschijnt in de kolom Status om aan te geven dat het proces voltooid is. Het overzicht van geëxporteerde
patiënten verdwijnt wanneer de toepassing wordt afgesloten.

14.3

Patiënt importeren
Bestanden kunnen worden geïmporteerd uit bestanden die al zijn gearchiveerd, geïmporteerd of geëxporteerd uit de
OTOsuite Vestibular-toepassing.
1. In de groep Patiënten klikt u op Patiëntenlijst. Klik op Importeren.
2. Klik op Map openen en navigeer naar de locatie waar de bestanden moeten worden geïmporteerd.
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Opmerking • Om de patiëntgegevens af te spelen, moeten zowel het *.xml- als het *.txt-bestand worden geïmporteerd. Dit is niet van toepassing op de hoofdimpulsgegevens; deze gegevens kunnen uitsluitend met het *.xmlbestand worden weergegeven.

3. Klik op OK.
4. In de lijst van patiëntenbestanden staan patiëntnaam (achter- en voornaam), ID, geslacht en geboortedatum vermeld.
Selecteer het/de te importeren bestand(en).
5. Klik op Importeren.

Geïmporteerd verschijnt in de kolom Status om aan te geven dat het proces voltooid is. Het overzicht van geïmporteerde
bestanden verdwijnt wanneer de toepassing afgesloten wordt.
Klik op

om de lijst van patiëntenbestanden in de map Importeren bij te werken.

Opmerking • Bestanden importeren waarvoor Anonimiseer patiënt is geselecteerd. Deze bestanden bevatten informatie die voorkomt dat het systeem bestaande patiëntgegevens overschrijft. Enkel gegevens die na de oorspronkelijke export zijn toegevoegd, worden geïmporteerd. Indien er geen bestaande patiëntgegevens zijn, wordt alle
informatie ter identificatie van de patiënt vervangen door Geen.

Ga naar pagina ► 228 in geval van problemen met het importeren en/of weergeven van geïmporteerde bestanden.
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15

Opties
Deze instellingen zijn beschikbaar in de groep Opties:

•

Algemeen (Zie pagina ► 184.)

•

Grafiekkleuren (Zie pagina ► 189.)

•

Oculomotor (Zie pagina ► 190.)

•

Hoofdimpuls (Zie pagina ► 192.)

•

Positieafhankelijk (Zie pagina ► 195.)

•

Calorisch (Ga naar pagina ► 197.)

•

Faciliteitgegevens (Zie pagina ► 202.)

•

Rapportopties (Zie pagina ► 203.)

Het menu Opties in het navigatiepaneel heeft twee items: Testopties en Rapportopties.
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15.1

Algemeen
Klik in het menu Opties op Testopties.
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Item

Keuzen

Automatisch protocol

Selecteer Aan of Uit. (De standaardinstelling is Uit.)

Definiëren van het Automatisch protocol
•

Klik in de lijst van Beschikbare tests om een test te selecteren en toe te voegen aan Geselecteerde tests en klik

. (Of sleep de geselecteerde test(s)

naar de lijst.)
•

Selecteer in de lijst van Geselecteerde tests de te verwijderen test en klik
.

Meer dan een test selecteren
Om alle tests binnen een testgroep te selecteren, klikt u op de groepsnaam.
Om een niet-opeenvolgende groep van tests te selecteren, houdt u de Ctrl-toets
ingedrukt en klikt u op elke test om de individuele tests te selecteren.

De volgorde van de tests wijzigen
•

Selecteer in de lijst Geselecteerde tests de test(s) die omhoog of omlaag in de
lijst moeten worden verplaatst. Klik herhaaldelijk op

of

totdat de test

of tests zich in de nieuwe positie bevinden. (Of sleep de geselecteerde test(s)
naar de nieuwe positie.)

Opstartmodule

Selecteer een van de opties om in te stellen welk gegevensverzamelingsvenster
beschikbaar is wanneer de toepassing wordt geopend.
•

Blikrichting

•

VOR

•

Monoculaire volgbeweging

•

Saccade

•

Hoofdimpuls

•

SHIMP

•

Dynamisch

•

Repositionering

•

Calorisch

•

Video opnemen/afspelen
Opmerking • Indien Automatisch protocol is ingesteld op Aan in de Algemeen testopties, start de OTOsuite Vestibular-toepassing met de eerste test in
de lijst Automatisch protocol.
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Item

Keuzen

Opnamesnelheid oogbeelden

Hoofdimpuls
Selecteer een van de opties om de opnamesnelheid van de video in te stellen terwijl u tijdens de head impulse test oogvideobeelden maakt
•

30 fps

•

60 fps

•

120 fps
Opmerking • Hoe hoger de geselecteerde framesnelheid, des te groter het
gegevensbestand.

Oculomotor, positieafhankelijk en calorisch
Selecteer een van de opties om de opnamesnelheid van de video in te stellen terwijl u oogvideobeelden maakt tijdens de test. De instelling wordt gebruikt voor
Oculomotor-, Positieafhankelijke en Calorisch tests.
•

30 fps

•

60 fps

•

Max
Opmerking • Max is de maximumsnelheid die kan worden behaald en is
afhankelijk van de computer die wordt gebruikt. Hoe hoger de geselecteerde
framesnelheid, des te groter het gegevensbestand.

Opname gesynchroniseerde
kamerbeelden

Selecteer een van de opties om de opnamesnelheid van de video in te stellen terwijl u kamerbeelden maakt.
•

15 fps

•

30 fps
Opmerking • Hoe hoger de geselecteerde framesnelheid, des te groter het
gegevensbestand.

Selecteer een van de opties om het formaat van de kamerbeelden in te stellen.
•

Kleur

•

Grijswaarden
Opmerking • Beelden in kleur vergroten het gegevensbestand dat op moet
worden geslagen.
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Item

Keuzen

Opnieuw verbinden

Bril opnieuw aansluiten
Sluit de bril opnieuw aan (software-naar-hardwareaansluiting) volgens de instructies
in deze foutmelding:

Gesynchroniseerde kamerbeelden opnieuw verbinden
Sluit de kamerbeeldencamera opnieuw aan (software-naar-hardwareaansluiting) volgens de instructies in deze foutmelding:

Compressie oogbeelden

Selecteer Aan of Uit. (De standaardinstelling is Aan.)

Opmerking • Ga naar pagina ► 264 voor meer uitleg over de toename van
de bestandsgrootte van opnamebeelden bij het verzamelen van Rotatoir gegevens.

Video's autom. opslaan

Selecteer Aan of Uit. (De standaardinstelling is Uit.)

Opmerking • Deze instellingen zijn niet van toepassing wanneer uitsluitend
videogegevens worden verzameld. De gegevens worden altijd opgeslagen.

•

Uit geeft altijd een automatisch bericht weer nadat er een nieuwe video is
gemaakt.

•

Audio-opname

Otometrics - ICS Impulse USB

Aan - alle video's worden automatisch opgeslagen.

Selecteer Aan of Uit. (De standaardinstelling is Aan.)
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Item

Keuzen

Audiofeedback

Er is een geluidssignaal te horen wanneer

Test- en rapportopties voor
import/export

•

tijdens de verzameling de testduur wordt verlengd (als gevolg van het klikken
op Uitbreiden of het langer ingedrukt houden van de linkermuisknop op de
presentatieafstandsbediening);

•

een Hoofdimpuls-manoeuvre is afgewezen of geaccepteerd;

•

een SHIMP-manoeuvre is afgewezen of geaccepteerd;

•

de Calorisch timer stopt.

Klik op Importeren om te selecteren welke test- en rapportopties moeten worden
geïmporteerd.
Klik op Exporteren om de geselecteerde test- en rapportopties te exporteren naar
een door u gekozen locatie.
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15.2

Kleuren
1. Klik in het menu Opties op Testopties.
2. Klik op het venstertabblad Kleuren.

Item

Keuzen

Oog

VOR - wijzig de standaardkleur van de VOR-component van de oogcurve in Hoofdimpuls en SHIMP. Deze kleur wordt ook gebruikt voor de oogcurve van de VOR
test (VVOR en VORS).
Saccade - wijzig de standaardkleur voor de saccadecomponent van de oogcurve in
de 2D-analyse.

Hoofdimpulsanalyse

Wijzig de standaardkleur van de hoofdcurves in de overeenstemmende analysevensters.

Hex Plot (Hexagonale grafiek)

Wijzig de standaardkleur van de gemiddelde-gainbalkjes. De kleur van elk balkje
wordt bepaald door de unilaterale cutoff-waarden en de bovengrens van 1,25.

Hoofd

Wijzig de standaardkleur van de hoofdcurve in de verzamelvensters: Realtimecurve (Hoofdimpuls) en Realtimecurves (X-as in seconden) (VOR).

SPV

Wijzig de standaardkleur van de Oogpositiecurves.

Standaardwaarden herstellen

Klik op Herstellen om de standaardkleuren die door Otometrics zijn aanbevolen,
te herstellen. Deze kleuren zijn geoptimaliseerd voor mensen met kleurenblindheid.
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15.3

Oculomotor
1. Klik in het menu Opties op Testopties.
2. Klik op het venstertabblad Oculomotor.

Item

Keuzen

Gemiddelde SPV-punten in bere- Selecteer het aantal SPV-punten waarvan het gemiddelde moet worden genomen
om de snelheid te berekenen in de SVP-analyse. Kies uit de lijst van beschikbare
kening piek
keuzen: 3 tot 10 punten.

Saccadeweergave

Stel in om alleen de Ruw-gegevens, de Gemiddelde-gegevens, of de Ruw- en
Gemiddelde-gegevens weer te geven.

Blikrichtingsgrafiek

Blikrichtingsgrafiek weergeven na verzamelen gegevens
Stel in op Uit als u liever het venster Analyse wilt weergeven.

Amplitude (°)
Stel de waarden in om te bepalen of de pijlpunt 1, 2 of 3 lijnen moet hebben.

SPV x̄ (°/s)
Stel de waarden in om te bepalen of de pijlstaart 1, 2 of 3 lijnen moet hebben.
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Item

Keuzen

Testinstellingen

Aangepaste naam
Wijzig de naam van de test van de standaardnaam naar een nieuwe naam.

Ogen gesloten/afgedekt
Selecteer om Ogen gesloten/afgedekt in te stellen als de standaardwaarde voor
de toepasselijke test.

Rotatoir
Selecteer om Rotatoir in te stellen als de standaardwaarde voor de toepasselijke
test.

Maximumduur (minuten)
Selecteer de gewenste minuten uit de keuzelijst.

Curveverzameling weergeven
Kies tussen de weergave van horizontale rechte (HR)-, verticale rechte (VR)-curves
of alle curves.

Curveanalyses weergeven
Kies tussen de weergave van horizontale rechte (HR)-, verticale rechte (VR)-curves
of alle curves.

Feedback hoofdpositie of gesynchroniseerde kamerbeelden
Feedback hoofdpositie - geeft een beeld van het hoofd weer en registreert de
positie van het hoofd van de patiënt in de ruimte. Dit kan samen met de gegevenscurve en oogbeelden worden afgespeeld.

Opmerking • Feedback hoofdpositie is NIET beschikbaar voor VVOR en
VORS omdat in dit geval het hoofd tijdens de tests niet mag bewegen en er
voor oogbeelden en voor Monoculaire volgbeweging een grotere snelheid
nodig is.

Gesynchroniseerde kamerbeelden - neemt de kamerbeelden en -geluiden op. Dit
kan samen met de gegevenscurve en oogbeelden worden afgespeeld.

Geen - er worden geen visuele hoofd- of kamerbeelden opgenomen.
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15.4

Hoofdimpuls
1. Klik in het menu Opties op Testopties.
2. Klik op het venstertabblad Hoofdimpuls.

Verzamelinstellingen
Item

Keuzen

Verzameling automatisch starten

Deze optie is standaard geselecteerd.
De verzameling wordt automatisch x seconden na opening van het verzamelvenster
gestart.
De tijd wordt ingesteld in het veld Vertraging tot start (seconden).

Vereiste hoofdimpulsen

Het verzamelen stopt automatisch volgens de Vereiste hoofdimpulsen-waarden
die zijn ingevoerd voor de Links & rechts lateraal en LARP & RALP-tests.

Operatorfeedback

Feedback hoofd- en oogpositie tijdens configuratie - schakelt feedback hoofdpositie en feedback oogpositie in om de hoofdpositie te volgen tijdens de testinstellingen voor LARP/RALP.

Operatorfeedback tijdens verzamelen - schakelt feedback operator in de curve
Real time in.
Gesynchroniseerde kamerbeelden tijdens verzameling - schakelt de opname van
kamerbeelden in. Het opnemen start wanneer de test start. De kamerbeelden worden synchroon met de oogbeelden afgespeeld.

Oogpositiefeedback tijdens verzamelen - schakelt feedback oogpositie in om de
oogpositie en hoofdpositie (indirect) te volgen tijdens het verzamelen van gegevens LARP/RALP.
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Analysegrafieken
Item

Keuzen

Weergave X-as – 2D-analysegrafieken

Hiermee kan de gebruiker kiezen of hij de x-as van de 2D-grafieken in milliseconden of monsters wil weergeven.

Grafiekpositie

Hiermee kan de gebruiker de positie van de rechter- en linkergrafieken in de 2Den 3D-grafieken wijzigen, zodat de linkergegevensgrafiek aan de rechterzijde wordt
weergegeven.

Gaingrafieken
Item

Keuzen

Laterale Cutoffs

Grenzen instellen

Unilateraal - de grens tussen normaal en unilateraal verlies
Bilateraal - de grens tussen unilateraal en bilateraal verlies
LARP/RALP Cutoffs

Grenzen instellen

Unilateraal - de grens tussen normaal en unilateraal verlies
Bilateraal - de grens tussen unilateraal en bilateraal verlies
Standaardgrenswaarden herstellen

Herstelt de grenswaarden van de normatieve gegevens zoals beschreven in de gepubliceerde gegevens en aanbevolen door Otometrics.(1)

Leeftijdsgebonden gegevens

Aan or Uit - Als Aan is geselecteerd, worden leeftijdsgebonden normatieve gegevens in de gaingrafiek weergegeven.(2)

Opmerking • De geboortedatum van de patiënt moet worden ingevoerd in de
patiëntgegevens om te kunnen worden weergegeven. Er kunnen leeftijden vanaf
10 jaar worden ingevoerd.

Gainpunten

Wijzig de omvang van de afzonderlijke gainpunten op de gaingrafieken. Vergroot de
gainpunten wanneer u de gegevens via projectie presenteert.

(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. Opmerking: Alle normatieve gegevens werden ver-

zameld met de handen op het hoofd en een hoofdimpuls naar buiten toe.
(2)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP en 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 Juni 22: ISSN: 1664-2295. Opmerking: Alle normatieve gegevens werden verzameld met de handen op het hoofd

en een hoofdimpuls naar buiten toe.
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Analyseberekeningen
Item

Keuzen

Gainasymmetrie

Hiermee kan de gebruiker

Relatief (Newman-Toker/Mantokoudis) formule

of de

Genormaliseerd relatief (Jongkees) formule

Analyse catch-up saccades
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Item

Keuzen

Alleen overzicht tonen

Geeft alleen de samenvatting weer van de analyse voor catch-up Analyse catch-up
saccades-gegevens in de Hex Plot (Hexagonale grafiek) .
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15.5

Positieafhankelijk
1. Klik in het menu Opties op Testopties.
2. Klik op het venstertabblad Positieafhankelijk.
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Item

Keuzen

Gemiddelde SPV-punten in bere- Selecteer het aantal SPV-punten waarvan het gemiddelde moet worden genomen
om de snelheid te berekenen in de SVP-analyse. Kies uit de lijst van beschikbare
kening piek
keuzen: 3 tot 10 punten.

Testinstellingen

Aangepaste naam
Wijzig de naam van de test van de standaardnaam naar een nieuwe naam.

Ogen gesloten/afgedekt
Selecteer om Ogen gesloten/afgedekt in te stellen als de standaardwaarde voor
de toepasselijke test.

Rotatoir
Selecteer om Rotatoir in te stellen als de standaardwaarde voor de toepasselijke
test.

Maximumduur (minuten)
Selecteer de gewenste minuten uit de keuzelijst.

Curveverzameling weergeven
Kies tussen de weergave van horizontale rechte (HR)-, verticale rechte (VR)-curves
of alle curves.

Curveanalyses weergeven
Kies tussen de weergave van horizontale rechte (HR)-, verticale rechte (VR)-curves
of alle curves.

Feedback hoofdpositie of gesynchroniseerde kamerbeelden
Feedback hoofdpositie - geeft een beeld van het hoofd weer en registreert de
positie van het hoofd van de patiënt in de ruimte. Dit kan samen met de gegevenscurve en oogbeelden worden afgespeeld.

Gesynchroniseerde kamerbeelden - neemt de kamerbeelden en -geluiden op. Dit
kan samen met de gegevenscurve en oogbeelden worden afgespeeld.

Geen - er worden geen visuele hoofd- of kamerbeelden opgenomen.
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15.6

Calorisch
1. Klik in het menu Opties op Testopties.
2. Klik op het venstertabblad Calorisch.
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Item

Keuzen

Gemiddelde SPV-punten in bere- Selecteer het aantal SPV-punten waarvan het gemiddelde moet worden genomen
om de snelheid te berekenen in de SVP-analyse. Kies uit de lijst van beschikbare
kening piek
keuzen: 3 tot 10 punten.

Pods en Butterfly

Weergave pods en butterfly na gegevensverzameling
Selecteer om na het verzamelen het venster Pods en Butterfly weer te geven
Butterflygrafiek:
Selecteer
•

Freyss SPV , of

•

Totale amplitude .

Zie pagina ► 160 voor een beschrijving van de keuzen.

Pod-weergave:
Selecteer de gewenste weergave van de resultaten van de 4 Calorisch tests waarbij
R= Rechts, L=Links, W=Warm en C=Koud:
•

Voorkeur links boven rechts (RC/LW:RW/LC)

•

Warm boven koud (RW/LW:RC/LC)

•

Voorkeur rechts boven links (RW/LC:RC/LW)

Rekening houden met spontane nystagmus in calorische resultaten
Selecteer om Spontane nystagmus uit de calorische resultaten te halen. Maak
voor uw selectie een keuze tussen:
•

Gemiddelde SPV (spontane test) , of

•

Gemiddelde eerste 5 seconden (Calorische test)
Opmerking • De selectie van Gemiddelde SPV (spontane test) is alleen van
toepassing op de testtypes Spontaan-Zittend en Spontaan-Op de rug.

Weergeven
Selecteer aanvullende weergave-instellingen:

Rechteroor in rood ,
Richtingsvoorkeur , of
Ipsilateraal en contralateraal (Totale-amplitudegrafiek)
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Item

Keuzen

Irrigatie-instellingen

AirCal Display
Stel in op Werkelijke waarden of Waarden instellen voor weergave in het venster Testlijst voor elke uitgevoerde test. Deze waarden kunnen ook in het rapport
worden opgenomen.

Andere irrigatoren (standaard)
Stel in op Lucht of Water, afhankelijk van het irrigatortype dat tijdens de gegevensverzameling het vaakst wordt gebruikt.

Warm
Voer in met hoeveel graden u de voor de irrigator gebruikte hoge temperatuur wilt
verhogen of verlagen.(Of klik op de pijltjes omhoog en omlaag om de waarde te vergroten of verkleinen.)

Koud
Voer in met hoeveel graden u de voor de irrigator gebruikte lage temperatuur wilt
verhogen of verlagen.(Of klik op de pijltjes omhoog en omlaag om de waarde te vergroten of verkleinen.)

Tijdsduur
Voer de gewenste tijd in om de maximumduur van de irrigatie te verhogen of verlagen.(Of klik op de pijltjes omhoog en omlaag om de waarde te vergroten of verkleinen.)

Stroomsnelheid
Voer in met hoeveel L/min u de tijdens het irrigeren gebruikte stroomsnelheid wilt
verhogen of verlagen.(Of klik op de pijltjes omhoog en omlaag om de waarde te vergroten of verkleinen.)
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Item

Keuzen

Timer

Timer
Stel in op Aan

Startoptie
Stel in op Begin van test of Test beëindigen

Met automatisch protocol (minuten)
Tussen oren
Klik op de pijlen omhoog en omlaag om de ingestelde tijd te verhogen of te verlagen. Het bereik gaat van 3 tot 10 en de standaardinstelling is 3.

Tussen temperaturen
Klik op de pijlen omhoog en omlaag om de ingestelde tijd te verhogen of te verlagen. Het bereik gaat van 3 tot 10 en de standaardinstelling is 5.

Zonder automatisch protocol (minuten)
Tussen oren en temperaturen
Klik op de pijlen omhoog en omlaag om de ingestelde tijd te verhogen of te verlagen. Het bereik gaat van 3 tot 10 en de standaardinstelling is 5.
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Item

Keuzen

Testinstellingen

Aangepaste naam
Wijzig de naam van de test van de standaardnaam naar een nieuwe naam.

Ogen gesloten/afgedekt
Selecteer om Ogen gesloten/afgedekt in te stellen als de standaardwaarde voor
de toepasselijke test.

Rotatoir
Selecteer om Rotatoir in te stellen als de standaardwaarde voor de toepasselijke
test.

Maximumduur (minuten)
Selecteer de gewenste minuten uit de keuzelijst.

Curveverzameling weergeven
Kies tussen de weergave van horizontale rechte (HR)-, verticale rechte (VR)-curves
of alle curves.

Curveanalyses weergeven
Kies tussen de weergave van horizontale rechte (HR)-, verticale rechte (VR)-curves
of alle curves.

Feedback hoofdpositie of gesynchroniseerde kamerbeelden
Feedback hoofdpositie - geeft een beeld van het hoofd weer en registreert de
positie van het hoofd van de patiënt in de ruimte. Dit kan samen met de gegevenscurve en oogbeelden worden afgespeeld.

Gesynchroniseerde kamerbeelden - neemt de kamerbeelden en -geluiden op. Dit
kan samen met de gegevenscurve en oogbeelden worden afgespeeld.

Geen - er worden geen visuele hoofd- of kamerbeelden opgenomen.
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15.7

Faciliteitgegevens
1. Klik in het menu Opties op Testopties.
2. Klik op het venstertabblad Faciliteitgegevens.

Alleen gebruikers voor wie in hun profiel Gebruiker toestaan om systeeminstellingen te wijzigen is geselecteerd, hebben toegang tot bepaalde velden in dit venster.
De informatie die hier wordt ingevoerd, wordt gebruikt in de rapporten, zoals gespecificeerd in Rapportinstellingen. (Ga
naar pagina ► 203.)
Voer de tekst in de velden voor faciliteitgegevens in en voeg een logo toe:

Opmerking • Het maximumaantal tekens bedraagt 32 voor alle velden, met uitzondering van de faciliteitnaam en de
website, waarvoor 45 tekens toegestaan zijn. Het formaat van het logo wordt gewijzigd.

1. Klik op Bladeren....
2. Navigeer naar de locatie van het bestand dat voor het logo moet worden gebruikt.
3. Selecteer het bestand en klik op Openen.
Om het logo te verwijderen, klikt u op Wissen.
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15.8

Rapportopties
1. Klik in het menu Opties op Testopties.
2. Klik op het venstertabblad Rapportopties.

Alleen gebruikers die in hun profiel Gebruiker toestaan om systeeminstellingen te wijzigen hebben geselecteerd, hebben toegang tot bepaalde instellingen in dit venster.
Wijzigingen aan de standaardrapportinstellingen zijn alleen van toepassing op de rapporten die zijn aangemaakt nadat de
wijzigingen zijn aangebracht.

Opmerking • Raadpleeg pagina ► 172 om alleen het huidige rapport te wijzigen.

Instellingen

Opties

In rapporten af te drukken patiëntgegevens

Selecteer de op te nemen items.

In rapporten af te drukken namen operators

Selecteer om

Operator die het patiëntenrapport het laatst heeft bijgewerkt of
beide op te nemen.

Adresindeling in afgedrukte rapporten

Selecteer Postcode voor plaats afdrukken om de postcode voor
de naam van de stad/het dorp/de gemeente in te voegen.

Instelling zwart-witprinter

Selecteer Unieke gaingrafieksymbolen om het symbool voor linkergainwaarden te wijzigen, zodat het kan worden onderscheiden
van het symbool voor rechtergainwaarden indien wordt gebruikgemaakt van een zwart-witprinter.
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Instellingen

Opties

In rapporten af te drukken faciliteitgegevens

Selecteer de op te nemen items.

Opmerking • Raadpleeg pagina ► 202 om de faciliteitgegevens te wijzigen.
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Papierformaat rapport selecteren

Selecteer Letter of A4.

Rapporttitels instellen

Wijzig de standaardbenamingen van de hoofdtitel en de sectietitels van het rapport.
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Systeeminstellingen
Sommige Systeeminstellingen-vensters zijn alleen toegankelijk voor personen met een gebruikersprofiel waarbij een van
de volgende opties of beide opties zijn geselecteerd: Gebruiker toevoegen als beheerder of Gebruiker toestaan om systeeminstellingen te wijzigen. Zie pagina ► 206.

16.1

Beheerder venster
Beheerder
Alleen gebruikers voor wie in hun profiel Gebruiker toevoegen als beheerder is geselecteerd, hebben toegang tot dit
venster waarin gebruikersgegevens kunnen worden aangemaakt, bewerkt en verwijderd.
De gebruikersgegevens zijn gescheiden in kolommen volgens het type informatie: achternaam, voornaam, gebruikersnaam
enz.
De netwerklocaties worden voor gedeelde bestanden (video, rapporten (pdf), export en import) ingesteld. Zie pagina ►
223 voor meer informatie.
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Een nieuwe gebruiker toevoegen

Belangrijk • Stel ten minste één gebruiker in met beheerdersrechten.

1. Klik op Nieuw.
2. Gegevens invoeren. Velden met een asterisk (*) moeten verplicht ingevuld worden.

Opmerking • Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

3. Klik op Gebruiker toevoegen als beheerder (A) of Gebruiker toestaan om systeeminstellingen te wijzigen (B) om
toegangsrechten te verlenen.
•

Gebruiker toevoegen als beheerder - alle rechten

•

Gebruiker toestaan om systeeminstellingen te wijzigen - alle rechten behalve
–

Gebruikers toevoegen, bewerken of verwijderen;

–

De netwerklocaties voor gedeelde bestanden (video, rapporten (pdf), import en export) specificeren; en

–

De toepassingslicentie en firmware bijwerken.

4. Klik op Opslaan om de wijzigingen te negeren.
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Gebruikersgegevens bewerken
1. Selecteer de gebruiker in de lijst.
2. Klik op Bewerken.
3. Breng de veranderingen aan en zorg dat alle verplichte velden die met een asterisk (*) zijn aangeduid, zijn ingevuld.
4. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan. Klik op Annuleren om de wijzigingen te negeren.

Gebruiker verwijderen
1. Selecteer de gebruiker in de lijst.
2. Klik op Verwijderen.
3. Klik op OK.

16.2

Instellingen werkstation
In de groep Systeem klikt u op Systeeminstellingen. Alleen gebruikers voor wie in hun profiel Gebruiker toestaan om
systeeminstellingen te wijzigen is geselecteerd, hebben toegang tot bepaalde velden in dit venster.
De velden moeten worden ingevuld met de gegevens die door de systeembeheerder zijn verschaft.
Item

Instellingen

Computernaam werkstation

Dit alleen-lezenveld bevat de naam van de computer als toegewezen in het bedieningspaneel van Windows.

Locatie werkstation

Door de gebruiker gedefinieerde naam ter beschrijving van
de locatie van deze pc.

Installatieprofiel

Type installatie die werd gekozen tijdens de installatie van de
software - autonoom, server, cliënt of beide (server/cliënt)

Cliënt/serverdatabasepoort

Poortnummer dat door de cliënt wordt gebruikt om toegang
te krijgen tot de database op het netwerk

E-mailconfiguratie

E-mailserver - de netwerkcomputer die verantwoordelijk is
voor de ontvangst, routing en bezorging van e-mailberichten

Van e-mail - het e-mailadres vanwaar e-mails worden verstuurd

Naar e-mail - standaard-e-mailadres waarnaar de e-mails worden verstuurd (de gebruiker kan dit e-mailadres wijzigen of emailadressen eraan toevoegen)

SMTP-poort (Standaard = 25)

Hiermee wordt de poort voor simple mail transfer protocol
gedefinieerd (meestal wordt 25 gebruikt).

Deze server vereist een beveiligde
verbinding (SSL)

Indien dit is geselecteerd, wordt het beveiligingsprotocol SSL
(Secure Sockets Layer) gebruikt voor het versturen van een email.
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Item

Instellingen

Uitgaande e-mailaccount

Standaardnetwerkreferenties gebruiken - gebruikt de standaard netwerkreferenties om in te loggen op de e-mailserver

Aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord - gebruikt
de gebruikersnaam en het wachtwoord die in de velden
onder deze keuze zijn gespecificeerd, om in te loggen op de
e-mailserver

Programmataal selecteren
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Klik op de gewenste taal. De gemarkeerde taal wordt
gebruikt nadat de toepassing opnieuw is opgestart.
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16.3

OTOsuite Vestibular Database
Opmerking • Als de database zich op een server bevindt, moeten alle gebruikers afgemeld zijn bij de cliëntwerkstations voordat de gegevens worden gearchiveerd of een back-up van de gegevens wordt gemaakt. De database kan niet vanaf een cliëntwerkstation worden beheerd.

In de groep Systeem klikt u op Systeeminstellingen. Alleen gebruikers die in hun profiel Gebruiker toestaan om systeeminstellingen te wijzigen hebben geselecteerd, hebben toegang tot bepaalde velden in dit venster.
In dit venster is zowel de functie Archiveren (A) als de functie Back-up (B) beschikbaar. Daarnaast vermeldt dit venster de
•

databaseversie en de grootte en locatie van het OTOsuite Vestibular-databasebestand (C),

•

informatie over de opslag van de onbewerkte gegevens (de grootte en locatie van het bestand (D).

Opmerking • De werkelijke grootte van de database kan kleiner zijn dan wat hier wordt getoond.
Het vermelde aantal MB is de som van de
1) de ruimte die de bestaande patiëntgegevens innemen, en
2) de vrijgekomen ruimte telkens wanneer patiëntgegevens zijn gearchiveerd.
Dit cijfer kan niet worden gewijzigd zolang niet alle door archivering vrijgekomen ruimte is gebruikt.
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Patiëntgegevens archiveren
Wanneer patiëntgegevens niet langer in de OTOsuite Vestibular-database beschikbaar hoeven te zijn, kunnen ze worden
gearchiveerd. Met het oog op de optimale werking van het systeem, bevelen we u aan niet meer dan 500 patiënten in de
database beschikbaar te houden. Gearchiveerde patiëntenbestanden kunnen, waar nodig, opnieuw in de database worden
geïmporteerd.

Belangrijk • Door het archiveringsproces worden alle patiëntinformatie, testgegevens, videogegevens en AVI-videobeelden uit de OTOsuite Vestibular -database verwijderd.

Selecteren

archiveer

Alle patiënten

alle patiënten in de database

Patiënten met laatste testdatum tussen

alleen de patiënten met een laatste testdatum binnen het geselecteerde datumbereik

Door op Nu archiveren te klikken,
•

wordt een back-up van de volledige database gecreëerd, dan

•

worden de geselecteerde bestanden geëxporteerd naar de archiefmap (c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives), en tot slot

•

worden alle gearchiveerde bestanden uit de database verwijderd.

Om het archiveringsproces te annuleren, klikt u op Annuleren.

Opmerking • Een gearchiveerd patiëntenbestand kan met de functie 'Importeren' opnieuw worden geïmporteerd. Zie
pagina ► 181.
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Automatische back-up
Er wordt uitsluitend een automatische back-up volgens het ingestelde tijdsinterval gemaakt als Automatische back-up
inschakelen is geselecteerd. (Er wordt standaard om de zeven dagen een automatische back-up van de volledige database
gemaakt.)
Back-upbestanden worden opgeslagen in
c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backup.

Opmerking • Om patiëntgegevens, met inbegrip van AVI-videobeelden, te kopiëren, dient u de patiëntgegevens te
exporteren naar een afzonderlijke locatie. Zie pagina ► 180.

We bevelen aan minstens om de zeven dagen een automatische back-up te laten uitvoeren. U kunt, indien gewenst, de
tijd tussen twee back-ups wijzigen door het aantal dagen in te voeren in Automatische back-up om de __ dagen. (Zorg
ervoor dat Automatische back-up inschakelen is geselecteerd.)
De back-up start wanneer de toepassing wordt gesloten. Het volgende bericht wordt weergegeven:

De vorige back-up krijgt een nieuwe naam en wordt samen met de nieuwe back-up opgeslagen:
•

het vorige back-upbestand krijgt als nieuwe naam old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak;

•

een nieuw back-upbestand met als naam AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak wordt aangemaakt.

Opmerking • Nadat de back-upkopie is aangemaakt, blijven de patiëntgegevens, testgegevens en videogegevens in de
OTOsuite Vestibular-database. We bevelen aan om te archiveren zodat de database niet te groot wordt en de patiëntgegevens buiten de hoofddatabase worden bewaard. Zie pagina ► 210.

Gegevensverlies voorkomen (autonome installaties)
In het geval van autonome installaties dient u minstens maandelijks de meest recente back-up en een exportbestand van
alle patiëntdossiers te kopiëren naar een afzonderlijke locatie buiten de hoofddatabase.
1. Open OTOsuite Vestibular.
2. Maak een back-up aan. Zie pagina ► 211.
3. Exporteer alle patiëntenbestanden. Zie pagina ► 180.
4. Dubbelklik op de bureaubladsnelkoppeling OTOsuiteV-bestanden.
5. Navigeer naar de map Back-ups en kopieer de meest recente back-up naar de afzonderlijke locatie.
6. Navigeer naar de map Exportbewerkingen en kopieer alle bestanden naar de afzonderlijke locatie.
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16.4

GDT-interface
In de groep Systeem klikt u op Systeeminstellingen. Alleen gebruikers die in hun profiel Gebruiker toestaan om systeeminstellingen te wijzigen hebben geselecteerd, hebben toegang tot bepaalde velden in dit venster.
De GDT-interface is gebaseerd op de gedocumenteerde GDT-standaard die alleen in Duitsland wordt gebruikt. Wanneer de
interface is ingeschakeld, kunnen bestanden worden uitgewisseld tussen een Duits practice management system (PMS,
praktijkbeheersysteem) en het OTOsuite Vestibular-systeem. Het externe PMS-systeem kan worden gebruikt om het
OTOsuite Vestibular-systeem te lanceren en een specifieke patiënt te openen (of aan te maken). Na voltooiing van de test
wordt een rapport teruggestuurd naar het PMS-systeem.
Om de uitwisseling tussen de GDT-interface en een practice management system mogelijk te maken, vinkt u het vakje
GDT-interface naar praktijkmanagementsysteem inschakelen aan.

Item

Instellingen

OTOsuite VestibularSysteemnaam

Door de gebruiker gedefinieerde naam. Beperkt tot 4 tekens.
Wordt gebruikt als deel van de bestandsnaam om het
OTOsuite Vestibular-systeem te identificeren.

PMS-systeemnaam

Door de gebruiker gedefinieerde naam. Beperkt tot 4 tekens.
Wordt gebruikt als deel van de bestandsnaam om het PMS-systeem te identificeren.

Testtype

Door GDT gedefinieerde code voor de overdracht van bestanden naar het practice management system. Beperkt tot 6
tekens.

Time-out bestandsoverdracht (s)

Maximumaantal seconden dat OTOsuite Vestibular probeert
om een bestand te verkrijgen dat is geschreven door PMS.

Character Set

ASCII - standaard tekenset
ANSI - tekenset omvat letters met accenten en andere tekens
die niet in het Engels voorkomen

Mappen voor lokale
bestandsoverdracht GDT

Inkomende berichten - specificeert de maplocatie voor inkomende GDT-berichten Het OTOsuite Vestibular-systeem haalt
berichten uit deze map op. De gespecificeerde map moet
bestaan. Klik op Bladeren... om de map te selecteren.

Uitgaande berichten - specificeert de maplocatie voor inkomende GDT-berichten. Het OTOsuite Vestibular-systeem
plaatst berichten hier die door het PMS-systeem worden opgepikt.
De gespecificeerde map moet bestaan. Klik op Bladeren... om
de map te selecteren.
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16.5

Info
In de groep Systeem klikt u op Systeeminstellingen. Raadpleeg dit venster voor specificaties over OTOsuite Vestibular en
componentsoftware.

Softwarelicentie
Via deze procedure wordt de softwarelicentie bijgewerkt.
1. In de groep Systeem klikt u op Systeeminstellingen.
2. Klik op Over.

Opmerking • Licentie bijwerken is uitgeschakeld voor alle gebruikers, behalve voor gebruikers met beheerdersrechten.

3. Klik op Licentie bijwerken.
4. Zoek het nieuwe licentiebestand en klik op Openen.

Firmware bril
Wanneer de bril aan de computer is aangesloten, toont Firmwareversie de huidige versie van de firmware.
In deze procedure wordt de firmware van de bril geüpdatet aan de hand van het bestand *.otofw

Opmerking • Zorg dat u weet waar het firmwarebestand zich bevindt voordat u de procedure start. Enkel personen
met beheerdersrechten kunnen deze procedure gebruiken.

1. Klik in de groep Systeem op Systeeminstellingen.
2. Klik op Over.
3. Klik op Firmware bijwerken.
4. Zoek het firmwarebestand, selecteer het bestand en klik op Openen.
5. Aan de hand van verschillende berichten wordt de voortgang van het upgradeproces weergegeven. Klik op OK wanneer dit systeembericht verschijnt:

6. Koppel zoals gevraagd de bril los, sluit hem opnieuw aan en start de toepassing opnieuw op.
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16.6

Foutenlogboeken
In de groep Systeem klikt u op Systeeminstellingen.

Item

Systeemregistratie

Fouten opsporen

Computernaam werkstation

Dit alleen-lezenveld bevat de naam van de computer als toegewezen in het bedieningspaneel van
Windows.

Locatie werkstation

Door de gebruiker gedefinieerde naam ter beschrijving van de locatie van deze pc.

Locatie waar logboekbestanden met systeemfouten worden opgeslagen.
Anonieme gebruiksstatistieken
toestaan

Klik om Eqatec Eqatec verzamelt computerinformatie en onverwerkte uitzonderingen.
Deze informatie kan ons helpen om problemen te
doorgronden en deze in toekomstige herzieningen
op te lossen. in- of uit te schakelen. Ga naar pagina
► 216 voor meer informatie.

Logboeken kopiëren

Klik om alle logboekbestanden naar de genoemde
locatie te kopiëren.

Foutopsporing inschakelen

Als dit vakje is aangevinkt, is het foutopsporingsniveau voor foutopsporing ingeschakeld.

Bestaande foutopsporingsbestanden overschrijven

Vink het vakje aan om opspoorbestanden telkens
wanneer de toepassing wordt opgestart, te overschrijven. Als het vakje niet is aangevinkt, zullen de
opsporingsgegevens aan het huidige bestand worden toegevoegd.

Categorieën traceren (gescheiden door komma's):

Velden die zijn ingevuld met informatie die afkomstig is van Otometrics-ondersteuning.

Overige opties:

Voorbehouden voor gebruik door Otometrics.

Locatie waar foutopsporingsbestanden worden opgeslagen.

Let op • Foutopsporingstracering mag alleen worden gebruikt als vertegenwoordigers of ondersteunend personeel van
Otometrics daartoe opdracht heeft gegeven.
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17

Installatie en configuratie
Belangrijk • De vorige versie van de bril (met Firewire- en USB-aansluitingen) is niet compatibel met
OTOsuite Vestibular-versie 2.0 of later.

In dit gedeelte worden alle stappen beschreven om het ICS Impulse-systeem te configureren:

17.1

•

OTOsuite Vestibular-software installeren

•

De bril aansluiten

•

De gesynchroniseerde kamerbeelden installeren

•

Lijsten met voorbeeldrapporten importeren (niet nodig voor installaties met alleen een server)

•

Demonstratiegegevens importeren

•

Aanpassen aan uw faciliteit

•

Adobe Reader installeren

•

Een database en werkstation in een netwerk configureren (niet nodig voor standalone installaties)

Minimale computervereisten
Pc-vereisten
Besturingssysteem

64-bit Windows 10 Pro, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional & Enterprise

CPU

Intel i5-processor

Geheugen

64-bit (Windows 10, 8 of 7): 8 GB

Schijfruimte

300 GB

Aansluitingen

Tot vier USB 2.0 of USB 3.0 voor de bril, gesynchroniseerde opname ruimte,
presentatieafstandsbediening en externe monitor
Optionele VGA-poort om een externe monitor aan te sluiten

17.2

Dvd-station

Dvd R/W

Monitor (meeluisteren)

1600 x 900 beeldschermresolutie

Onderdelen

Muis, toetsenbord

Presentatieafstandsbediening - compatibele modellen
Een afzonderlijk aangeschafte presentatieafstandsbediening kan voor verschillende functies samen met de
OTOsuite Vestibular-toepassing worden gebruikt. Zie pagina ► 16.
Deze presentatieafstandsbedieningen zijn getest en zijn compatibel met de toepassing:
•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote

De volgende presentatieafstandsbedieningen zijn getest en worden AFGERADEN voor gebruik: Gyration Air Mouse en
Remote Point.
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Alleen de meest voorkomende presentatieafstandsbedieningen zijn getest. Andere afstandsbedieningen kunnen uiteraard
ook compatibel zijn met de OTOsuite Vestibular-toepassing.

17.3

Software-installatie

17.3.1

Installatie starten
Opmerking • Mogelijke foutmeldingen en wat te doen wanneer deze verschijnen:
- Firewall-meldingen: Sta toegang toe.
- User Account Control (UAC)-melding: Voor Windows 7- en Windows 8-systemen kan een melding worden weergegeven met betrekking tot de User Account Control (UAC). Accepteer deze melding; deze duidt niet op een probleem.
- Foutberichten van Microsoft-webcam of SQL-server: Er kan een foutbericht verschijnen wanneer Microsoft nieuwe
Window-updates heeft geïnstalleerd en de computer niet werd herstart. Start uw pc en de software-installatie
opnieuw op.

1. Sla alle bestanden die op dit moment open zijn op, en sluit alle programma's af.
2. Plaats de OTOsuite Vestibular-dvd.

Opmerking • Als de computer is ingesteld op AutoRun, begint de installatie. Als AutoRun niet is geïnitialiseerd, bladert u door de dvd en zoekt u dit pictogram

.

3. Klik op configuratie. (U moet misschien de map met dvd-inhoud sluiten.)
4. Als u Windows 7 of Windows 8 hebt, wordt een beveiligingsdialoogvenster weergegeven. Klik op Ja.
5. Voor de installatie van OTOsuite Vestibular zijn bepaalde toepassingen nodig (zoals Windows Installer) om de software
op de computer te kunnen installeren. Als een of meer toepassingen ontbreken, worden in een dialoogvenster de ontbrekende toepassingen vermeld.
- Klik op Installeren. Nadat de toepassing(en) is (zijn) geïnstalleerd, start de computer opnieuw op.
- Log in de computer in. De installatie wordt automatisch voortgezet.
6. Het welkomscherm wordt weergegeven. Klik op Volgende.
7. Selecteer Ik accepteer de voorwaarden in de licentieovereenkomst en klik op Volgende.
8. Het scherm Anonymous Usage Statistics (Anonieme gebruiksstatistieken toestaan) wordt weergegeven. Klik op Volgende.

Opmerking • De Eqatec-toepassing is standaard geïnstalleerd. Deze kan worden uitgeschakeld in het venster Foutenlogboeken onder Systeeminstellingen. Bij verbinding met internet, Eqatec verzamelt computerinformatie en onverwerkte uitzonderingen. Deze informatie kan ons helpen om problemen te doorgronden en deze in toekomstige
herzieningen op te lossen. Er wordt geen patiëntinformatie of andere informatie verzameld die de faciliteit of precieze
computer zou kunnen helpen identificeren.. Deze informatie wordt enkel verzameld wanneer de computer met het
internet is verbonden.
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Opmerking • Tijdens de installatie van OTOsuite Vestibular ziet u verwijzingen naar verschillende andere gerelateerde
programma's die worden geïnstalleerd. Deze andere programma's zijn onder andere: SQL Server (OTOsuite Vestibulardatabase), Access Database Engine (ondersteunt de Chartr-database) en Infragistics (rapportage).

17.3.2

Installatietype kiezen
OTOsuite Vestibular kan in een cliënt/server- of autonome configuratie worden geïnstalleerd. In geval van cliënt/server
host één server de database voor een of meer cliëntwerkstations waarop de OTOsuite Vestibular-toepassing is geïnstalleerd. We raden u aan de cliënt/server-installaties te configureren met netwerkdomeinen. Het gebruik van werkgroepen wordt niet aangeraden omdat hiervoor op iedere computer dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord
moeten worden gebruikt. In een autonome configuratie host één computer zowel de database als de OTOsuite Vestibulartoepassingen.
Geef aan hoe OTOsuite Vestibular moet worden geïnstalleerd:
•

Autonome installatie
Host SQL-database en OTOsuite Vestibular-toepassing (geen andere clients)
Selecteer Autonoom, klik op Volgende, en ga verder met de instructies voor het voltooien van de installatie op
pagina ► 218.

•

Netwerkinstallatie - Server
Host SQL-database en een beperkte versie van de OTOsuite Vestibular-toepassing (De beperkte versie ondersteunt
patiëntbeheer (patiënten aanmaken, importeren en exporteren), veranderingen in de systeeminstellingen en databasebeheer. In de beperkte versie kunt u geen tests weergeven of testgegevens verzamelen.) Ga verder met de
instructies voor het installeren van de server.

•

Netwerkinstallatie - Cliënt host de OTOsuite Vestibular-toepassing.
1. Selecteer Cliënt en klik op Volgende.
2. Voer het poortnummer en de naam van de servercomputer in die u bij de serverinstallatie hebt verkregen.
3. Ga verder met de instructies voor het voltooien van de installatie op pagina ► 218.

•

Netwerkinstallatie - Beide (cliënt/server)
Host SQL-database en OTOsuite Vestibular-toepassing. Kan extra cliënten ondersteunen. Ga verder met de instructies
voor het installeren van zowel de client als de server.

17.3.3

Server/beide installatie
Voordat u aan de installatie begint, moet u vaststellen welk type installatie u nodig hebt:
•

Alleen-server - de OTOsuite Vestibular-database en een beperkte versie van de OTOsuite Vestibular-software voor
archivering/back-up van gegevens, worden geïnstalleerd.

Belangrijk • Bij de installatie van een server/cliënt-installatie moet de server eerst worden geïnstalleerd.

1. Selecteer Server of Beide en klik op Volgende.
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Opmerking • Hoewel het poortnummer (dat door de SQL-server wordt gebruikt) gewijzigd kan worden, raden we u
aan het nummer op het scherm te gebruiken.

2. Noteer de gegevens voor Poortnummer en Computernaam server aangezien u deze informatie nodig hebt voor alle
clientcomputers. (Voor computers die op een printer zijn aangesloten, kunt u met een muisklik de informatie afdrukken.)
3. Als Beide werd geselecteerd, klikt u op Volgende en gaat u verder met de instructies voor het voltooien van de installatie.
4. Als Server werd geselecteerd, klikt u op Volgende en gaat u verder met de instructies voor het voltooien van de
installatie.

17.3.4

De installatie voltooien
1. Klik op Installeren. Er wordt een statusvenster weergegeven met de voortgang van de installatie.
2. Klik op Voltooien.
3. Open het Bedieningspaneel.

Windows 7

Windows 8

A. Druk op Windows key.

A. Druk op Windows key + X.

B. Begin met het typen van bedieningspaneel totdat de
optie Control Panel verschijnt.

B. Selecteer Control Panel in de lijst met opties en druk
op Enter.

C. Zorg dat Control Panel is geselecteerd en druk dan op
Enter.

Opmerking • De Windows key bevindt zich naast de Alt key. U kunt deze herkennen aan het Windows-logo op de
toets. Ontbreekt deze toets op het toetsenbord, dan kunt u in plaats hiervan ook Ctrl+Esc gebruiken.

4. Stel de DPI op 100% in.

Windows 7
A. Klik op Display.

B. Selecteer 100%.
C. Klik op Apply.

Windows 8
Klik op Display.

D. Selecteer 100%.
E. Klik op Apply.

5. Ga voor alleen server-installaties verder met de instructies voor het importeren van demonstratiegegevens op pagina
► 221.
6. Ga voor alle andere installaties verder met de instructies voor het aansluiten van de bril.
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17.4

De bril aansluiten
Opmerking • De huidige versie van de software biedt geen ondersteuning voor het eerdere type bril, die via een interfacedoos op de computer werd aangesloten. De huidige versie van de bril heeft één USB-kabel die rechtstreeks op de
computer wordt aangesloten.

1. Verwijder het beschermkapje van de lens in de bril.

Opmerking • Gooi het beschermkapje niet weg. Plaats het beschermkapje terug wanneer de bril niet wordt gebruikt,
om te voorkomen dat er zich stof op de lens verzamelt.

2. Sluit de USB-kabel aan op de 2.0 USB-aansluiting op de computer.

Opmerking • Het duurt enkele minuten om de driver voor de bril te installeren. Totdat de driver volledig geïnstalleerd
is, wordt het bericht Kan hardware niet vinden in de statusbalk weergegeven. Telkens wanneer er een nieuwe bril op
de USB-poort wordt aangesloten of wanneer de bril naar een nieuwe USB-poort wordt verplaatst, wordt er een nieuwe
driver geïnstalleerd.

3. Ga verder met de instructies voor het installeren van de gesynchroniseerde kamerbeelden.

17.5

De gesynchroniseerde kamerbeelden installeren
Synchronized Room Video (Gesynchroniseerde kamerbeelden) neemt beelden en geluid op.
1. Sluit de USB-kabel aan op de USB-aansluiting op de computer.

Opmerking • De installatie wordt automatisch opgestart. Als er een bericht over de driver verschijnt, volg dan de procedures.

2. Wanneer de installatie van de gesynchroniseerde kamerbeelden is voltooid, gaat u verder met de instructies voor het
instellen van een externe monitor. Als er geen externe monitor hoeft te worden ingesteld, klikt u op

(OTOsuiteV-

symbool gevonden op het bureaublad) om de toepassing te openen en gaat u verder met de instructies voor het
importeren van de lijsten met voorbeeldrapporten op pagina ► 221.

17.6

Externe monitor instellen
1. Sluit de externe monitor aan op de computer en open het Bedieningspaneel.
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Windows 7

Windows 8

A. Druk op Windows key.

A. Druk op Windows key + X.

B. Begin met het typen van bedieningspaneel totdat de
optie Control Panel verschijnt.

B. Selecteer Control Panel in de lijst met opties en druk
op Enter.

C. Zorg dat Control Panel is geselecteerd en druk dan op
Enter.

Opmerking • De Windows key bevindt zich naast de Alt key. U kunt deze herkennen aan het Windows-logo op de
toets. Ontbreekt deze toets op het toetsenbord, dan kunt u in plaats hiervan ook Ctrl+Esc gebruiken.

2. Open Weergeven en klik op Resolutie aanpassen. Zorg ervoor dat de computermonitor is geïdentificeerd als de
hoofdmonitor (1) en selecteer Breid deze weergaven uit.

Windows 7 & Windows 8
A. Klik op Display.

B. Klik op Adjust Resolution.
C. Ga na of de monitors 1 & 2 zijn geïdentificeerd, zoals hier is getoond. Klik op Detect als dit niet het geval is.

D. Selecteer Extend these displays.

E. Klik op OK.

3. Klik op

4. Klik op

(OTOsuiteV-pictogram op bureaublad gevonden) om de toepassing te openen.

.

5. Klik op de titelbalk van de nieuwe venstertitel en sleep het venster naar de externe monitor.
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6. Klik op het kleine vakje rechtsboven om het venster in zijn maximale grootte weer te geven.
7. De instellingen worden bewaard na het sluiten van OTOsuite Vestibular en het opnieuw opstarten van de toepassing.
8. Ga verder met de instructies voor het importeren van de lijsten met voorbeeldrapporten.

17.7

Lijst met voorbeeldrapporten importeren
De volgende lijsten met voorbeeldrapporten kunnen worden geïmporteerd:
Symptomen, Indrukken en Macro's.
1. Klik op Rapporten in het menu Rapporten op het navigatiepaneel.
2. Als het venster Rapport bewerken niet is weergegeven, klikt u op Rapport bewerken.
3. Klik op Symptomen..., Indrukken... of Macro's...
4. Klik op Importeren.
5. Klik op het relevante bestand, in de juiste taal, dat u wilt importeren: Symptomen, Indrukken, of Macro's.
6. Klik op Openen.
7. Klik op Opslaan.

Opmerking • Als u een module (bijvoorbeeld LARP) gaat bijwerken of toevoegen, kunt u het best indrukken en
macro's opnieuw importeren. Alle aanpassingen aan de eerder geïmporteerde indrukken en macro's worden behouden.

17.8

Demonstratiegegevens importeren
Opmerking • De demonstratiegegevens kunnen worden geïmporteerd, zodat u patiëntgegevens en analyses voor
diverse diagnoses kunt weergeven.

1. Als het venster Patiënten niet open is, klikt u op Patiëntenlijst.
2. Klik op Importeren.
3. Klik op Map openen. De map Importeren is gemarkeerd.
4. Klik onder de map Importeren op de map Demonstratiegegevens en daarna op OK.
5. Selecteer alle patiëntbestanden die in het venster Patiënt importeren worden weergegeven.
6. Klik op Importeren.
7. Klik op OK.

Opmerking • Als u een module (bijvoorbeeld LARP) gaat bijwerken of toevoegen, kunt u het best nieuwe bestanden
met demonstratiegegevens importeren. Dit helpt u de nieuwe module te leren kennen.
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17.9

Aanpassen aan uw faciliteit
In geval van autonome installaties moeten de faciliteitspecifieke gegevens worden ingevoerd op elk werkstation waarop de
software is geïnstalleerd. Voor netwerkinstallaties geldt dat de gegevens op alle cliëntstations zullen wijzigen wanneer faciliteitspecifieke gegevens op één cliëntstation worden ingevoerd.

Opmerking • Voor de eerste keer dat u wilt aanmelden, krijgt u van OTOsuite Vestibular een standaardgebruikersnaam en -wachtwoord. Nadat een gebruiker met beheerdersrechten is toegevoegd, worden deze standaardgebruikersnaam en -wachtwoord niet langer verschaft (de velden zijn leeg). Gebruik de nieuwe gebruikersnaam
en wachtwoord voor verdere aanmeldingen.

1. Klik in het menu Systeem op Systeeminstellingen.
2. Klik op het venstertabblad Beheerder om een gebruiker aan te maken en deze gebruiker beheerdersrechten te
geven.
Ga naar pagina► 205.
3. Klik op het venstertabblad Instellingen werkstation en selecteer de gewenste programmataal in de lijst.
4. Klik op Ja om de toepassing opnieuw te starten en het wijzigen van de taal te voltooien.
5. Klik in het menu Opties op Testopties.
6. Klik op het venstertabblad Faciliteitgegevens en voer de faciliteitgegevens in. Zie pagina ► 202.
7. Klik op het venstertabblad Rapportopties om instellingen zoals de plaats van de postcode of het papierformaat te veranderen. Zie pagina ► 203.

17.10

Adobe Reader installeren
Om de digitale versie van de Gebruiksaanwijzing te gebruiken moet Adobe Reader op de computer geïnstalleerd zijn.
Installeer zo nodig het exemplaar op de OTOsuite Vestibular-dvd.
1. Blader door de dvd tot u het Adobe Reader-bestand hebt gevonden.
2. Dubbelklik op Adobe Reader om de installatie te starten en volg de aanwijzingen op het scherm.
3. Voor autonome installaties is de installatie voltooid.
Ga voor alle andere installaties verder met de instructies voor het wijzigen van de standaardopslaglocatie voor specifieke bestandstypes.
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17.11

De opslaglocaties voor video's, exporteren, importeren, pdf-rapporten
wijzigen
Opmerking • Deze procedure is voor het installatietype client of beide (client/server). Zorg dat het toestemmingsniveau voor de map is ingesteld voor delen voordat u doorgaat. (Raadpleeg ► 224 om het toestemmingsniveau in te stellen.)

Gebruikers voor wie in hun profiel Gebruiker toevoegen als beheerder is geselecteerd, kunnen deze procedure gebruiken om de locatie voor het opslaan van bestanden te wijzigen.

Opmerking • Wanneer OTOsuite Vestibular is geïnstalleerd als een netwerkinstallatie, worden de standaardopslaglocaties voor video- en rapportagebestanden ingesteld op de servercomputer om te worden gedeeld door
alle cliëntstations. Standaardlocaties voor export- en importbestanden worden ingesteld op alle afzonderlijke cliëntstations.

1. Klik op Systeeminstellingen en op Beheerder.
2. Klik op Bladeren... om naar de gewenste map te bladeren.

Opmerking • Als u een map op het netwerk selecteert, moet u zorgen dat de door u geselecteerde map is geconfigureerd om te worden gedeeld.

3. Selecteer de map en klik op OK.
Die nieuwe locatie voor de map wordt in het venster OTOsuite Vestibular Opslaglocaties weergegeven.
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Opmerking • Voor elke locatie die is gewijzigd, geldt dat nieuwe bestanden zullen worden opgeslagen op de nieuwe
locatie. Als de locatie voor videobestanden bijvoorbeeld is gewijzigd, zullen nieuwe video-opnamen worden opgeslagen op de nieuwe locatie.
Voor elke nieuwe locatie geldt dat bestaande bestanden van de eerdere locatie moeten worden verplaatst naar de
nieuwe locatie.

Deeleigenschappen instellen voor nieuwe opslaglocatie
Wanneer een map die niet is geconfigureerd voor delen wordt ingesteld als de nieuwe opslaglocatie, volgt u de onderstaande procedure:
1. Navigeer naar de gewenste map.
2. Klik met de rechtermuisknop op de map die u gekozen hebt als nieuwe opslaglocatie.
3. Klik op Delen met. Kies Specifieke personen....
4. Selecteer de namen.
5. Klik in het veld naar de Add-knop ("toevoegen").
6. Voer de naam in en klik op Toevoegen.
7. Om de toestemming te veranderen, klikt u op de gebruikersnaam om deze te markeren.
8. Klik aan de rechterkant op het pijltje van het vervolgkeuzemenu en klik op Lezen/Schrijven.
9. Herhaal stappen 7 en 8 tot Lezen/Schrijven is ingesteld voor alle gebruikers die aan de lijst zijn toegevoegd.
10. Klik op Delen.
11. Klik op Gereed.
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18

Software - Diverse procedures

18.1

verwijderen
1. Open het Control Panel (Bedieningspaneel).

Windows 7

Windows 8

A. Druk op Windows key.

A. Druk op Windows key + X.

B. Begin met het typen van bedieningspaneel totdat de
optie Control Panel verschijnt.

B. Selecteer Control Panel in de lijst met opties en druk
op Enter.

C. Zorg dat Control Panel is geselecteerd en druk dan op
Enter.

Opmerking • De Windows key bevindt zich naast de Alt key. U kunt deze herkennen aan het Windows-logo op de
toets. Ontbreekt deze toets op het toetsenbord, dan kunt u in plaats hiervan ook Ctrl+Esc gebruiken.

2. Verwijder OTOsuite Vestibular.

Windows 7
Klik op Programs and Features.

C. Selecteer het programma dat moet worden verwijderd.
D. Klik op Uninstall.

Windows 8
A. Dubbelklik op Uninstall a program.

B. Selecteer het programma dat moet worden verwijderd.
C. Klik op Uninstall.
D. Klik op Yes bij alle resterende vragen.

E. Klik op Yes bij alle resterende vragen.

Opmerking • Door de installatie van de software ongedaan te maken, verwijdert u het OTOsuite Vestibular-programma maar geen andere programma's die deel uitmaakten van een eerdere OTOsuite Vestibular-installatie (bijvoorbeeld, de SQL-server, National Instruments enz.).

18.2

Bijwerken
Als de OTOsuite Vestibular-toepassing wordt bijgewerkt, kan het eerder gekozen installatietype niet worden gewijzigd.
Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger als u het installatietype wilt wijzigen.

Belangrijk • Wanneer een server/cliënt-installatie wordt bijgewerkt, moet eerst de server worden bijgewerkt.
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Opmerking • Het is raadzaam om alle patiëntengegevens die nog niet zijn gearchiveerd, te exporteren voordat de software wordt bijgewerkt.

Opmerking • Geef, als er firewall-berichten worden weergegeven, toestemming voor toegang.

1. Sla alle bestanden die op dit moment open zijn op, en sluit alle programma's af.
2. Plaats de dvd die u hebt ontvangen voor het bijwerken van de OTOsuite Vestibular-toepassing.

Opmerking • Als de computer is ingesteld op AutoRun, begint de installatie. Als AutoRun niet is geïnitialiseerd, bladert u door de dvd en zoekt u dit pictogram

.

3. Klik op configuratie. (U moet misschien de map met dvd-inhoud sluiten.)
4. Klik op Ja bij de vraag in het beveiligingsdialoogvenster.
5. Het welkomscherm wordt weergegeven. Klik op Volgende.
6. Selecteer Ik accepteer de voorwaarden in de licentieovereenkomst.
7. Het scherm Anonymous Usage Statistics (Anonieme gebruiksstatistieken toestaan) wordt weergegeven. Klik op Volgende.
8. Blijf op Volgende klikken tot het scherm "Klaar om te installeren" wordt weergegeven.
9. Klik op Installeren.
10. Klik op Voltooien.

18.3

Opnieuw installeren
Als de OTOsuite Vestibular-toepassing opnieuw wordt geïnstalleerd, kan het eerder gekozen installatietype niet worden
gewijzigd. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger als u het installatietype wilt wijzigen.

Opmerking • Geef, als er firewall-berichten worden weergegeven, toestemming voor toegang.

1. Sla alle bestanden die op dit moment open zijn op, en sluit alle programma's af.
2. Gebruik de dvd die u eerder hebt gebruikt om OTOsuite Vestibular te installeren.

Opmerking • Als de computer is ingesteld op AutoRun, begint de installatie. Als AutoRun niet is geïnitialiseerd, bladert u door de dvd en zoekt u dit pictogram

.

3. Klik op configuratie. (U moet misschien de map met dvd-inhoud sluiten.)
4. Als u Windows 7 of Windows 8 hebt, wordt een beveiligingsdialoogvenster weergegeven. Klik op Ja.
5. Het welkomscherm wordt weergegeven. Klik op Volgende.
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6. Het programmaonderhoudsscherm wordt weergegeven. Klik op Volgende.
7. Het scherm "Verwijder het programma" wordt weergegeven. Klik op Verwijderen.
8. Klik op Voltooien.
9. Klik op configuratie.
10. Als u Windows 7 of Windows 8 hebt, wordt een beveiligingsdialoogvenster weergegeven. Klik op Ja.
11. Het welkomscherm wordt weergegeven. Klik op Volgende.
12. Selecteer Ik accepteer de voorwaarden in de licentieovereenkomst.
13. Het scherm Anonymous Usage Statistics (Anonieme gebruiksstatistieken toestaan) wordt weergegeven. Klik op Volgende.
14. Blijf op Volgende klikken tot het scherm "Klaar om te installeren" wordt weergegeven.
15. Klik op Installeren.
16. Klik op Voltooien.
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Problemen oplossen
Kalibratie

Probleem

Oplossing

Punten van laserbundel niet zichtbaar op de wand of
ander projectieoppervlak.

Zorg dat het licht niet wordt belemmerd door het haar of dat het door
een ander voorwerp in de projectielijn
wordt gereflecteerd. Als belemmering
is uitgesloten, belt u de technische
ondersteuning.

Let op • Kijk niet
rechtstreeks in de
laserstraal. Het
gebruik van andere
middelen om het
apparaat te bedienen
of aan te passen of de
uitvoering van andere
dan in deze handleiding beschreven
procedures kan tot
blootstelling aan
gevaarlijke straling
leiden.

Uitvoeren -knop is uitgeschakeld.
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In het venster Testopstelling
•

voor alle Hoofdimpuls-tests: Lateraal, LARP of RALP, zorg ervoor
dat de LARP-test is geselecteerd
vóór kalibratie.

•

bij de Oculomotor Blikrichtingtest, alle Dynamisch-tests, alle
Repositionering-manoeuvres, en
de Calorisch-tests, moet u ervoor
zorgen dat Ogen gesloten/afgedekt gedeselecteerd is
voordat u gaat kalibreren.
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Testopstelling ven-

Probleem

Oplossing

De oogbeelden zijn niet te zien

Als de bril oorspronkelijk gevonden is,
moet de USB-kabel opnieuw met de
computer worden verbonden, moet u
klikken op het venstertabblad Algemeen in het venster Opties en daarna
op Bril opnieuw aansluiten.
Als de bril niet wordt gevonden, moet
de software worden afgesloten, de
USB-kabel opnieuw worden verbonden
en de software opnieuw worden opgestart.

De oogbeelden zijn te zien maar de testselecties zijn
uitgeschakeld (grijs). Het bericht in de statusbalk meldt
dat de brillicentie niet is geïnstalleerd.

Neem contact op met uw Otometrics
klantendienst of Hotline om een brillicentie te verkrijgen.

Bij gebruik van het Windows 7-besturingssysteem kan
het volgende dialoogvenster worden weergegeven
wanneer u probeert een opgeslagen videobestand af te
spelen met Windows Media Player. U krijgt dit dialoogvenster te zien als u het videobestand in Windows
Media Player selecteert of op het videobestand in Windows Explorer dubbelklikt.

Om dit probleem te corrigeren, zoekt
u het bestand Win7codecs_v281.exe
in de map Tools (Tools) op de
OTOsuite Vestibular-installatie-dvd.
Dubbelklik op het bestand om het
installatieprogramma te starten en
volg de prompts.

Wanneer de gesynchroniseerde kamerbeelden worden
afgespeeld, verschijnt er een dialoogvenster op de
beelden.

Dit betekent dat een geïnstalleerde
toepassing controle probeert te krijgen over de videostreaming. Schakel
de toepassing uit. (De manier van uitschakelen verschilt naargelang de
betreffende toepassing.)

Video pauzeert tijdens het afspelen

Bij cliënt/serverinstallaties zal de video
niet goed afspelen indien de cliënt en
server via een draadloze verbinding
met elkaar communiceren.

ster

Videobestanden
afspelen
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Probleem

Oplossing

Framesnelheid te langzaam voor nauwkeurige gegevensverzameling (foutbericht wordt tijdens verzameling
weergegeven).

De computerprocessor is te langzaam
voor de minimaal benodigde framesnelheid voor de head impulse test.
•

Controleer of de computer aan de
minimumspecificaties voldoet.

•

Sluit andere softwareprogramma's
af.

•

Schakel het draadloze internet uit.

•

Controleer of de computer in het
stopcontact zit (niet op batterij).

•

Controleer of de voedingsopties
goed zijn ingesteld (Zie pagina ►
253).
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Verzameling Hoofdimpuls

Probleem

Oplossing

Hoofdimpuls - Bij het opstarten beweegt het beeld

Na het opstarten van de toepassing (of
het drukken op Bril opnieuw aansluiten), moet u 2 tot 3 minuten wachten voordat u de bril op de patiënt
zet. Op die manier kunnen de sensoren die hoofdpositiegegevens verstrekken, eerst stabiliseren.

van het hoofd traag met de wijzers van de klok mee.

Verzamelde aantallen (Links)

De verzamelde aantallen zijn het resultaat van twee afzonderlijke algoritmes
die gezamenlijk verzekeren dat uitsluitend kwaliteitsgegevens worden
geanalyseerd.

In het venster Verzameling: De aantallen zijn het resultaat van het Verzamelalgoritme waarmee de
hoofdsnelheidsgegevens worden geëvalueerd en ongeldige hoofdimpulsen
worden afgewezen. Zie pagina ► 245.

In het venster Info van 2D-analyse en
3D-analyse: Het aantal Analyse is het
resultaat van het Analysealgoritme
dat alle gegevens een tweede keer
beoordeelt. Dit algoritme kan gegevens afwijzen die door het Verzamelalgoritme zijn geaccepteerd
(weergegeven in de kolom Verzameling) als de overeenkomende
oogsnelheidsgegevens niet geldig zijn.
(Bijvoorbeeld wanneer de tester een
acceptabele hoofdimpuls heeft uitgevoerd, maar de patiënt niet naar het
fixatiepunt is blijven kijken.)
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Probleem

Oplossing

Weergave van geanalyseerde gegevens

Geen weergegeven gegevens voor sommige parameters of de gegevens zien er onnauwkeurig uit

Dit kan plaatsvinden met oude gegevens of wanneer oude gegevens in een
nieuwere SW-versie worden weergegeven. Analyseer uw gegevens
opnieuw.

Analyse Hoofdimpuls

Curve toont saccade waarvoor geen saccadelatentie is
vastgesteld.

De saccade deed zich vóór de 70 ms
voor en is waarschijnlijk te wijten aan
het afschuiven van de bril.

Patiëntgegevens
importeren

Ontbrekende gegevens kolom

Dit bericht verschijnt wanneer de
geïmporteerde patiëntgegevens onvolledig zijn.
De ontbrekende gegevens worden vermeld in de toepasselijke kolom(men)
met dit bericht: Ontbrekende gegevens.
Wanneer het bericht enkel in de
kolom Status verschijnt, ontbreekt het
*.txt-bestand met onbewerkte ASCIIgegevens.

Patiëntenbestand verschijnt niet in de lijst

De geïmporteerde patiënt-ID ontbreekt in het geïmporteerde patiëntenbestand.

NA (not analyzed of niet geanalyseerd) geeft weer waar
er gegevens worden verwacht
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Technische specificaties
ICS Impulse is type 1085 van Natus Medical Denmark ApS

Interface
USB 2.0 of 3.0 naar pc

Voeding
Het apparaat wordt gevoed via USB (5 V DC, 500 mA)

Prestatiekenmerken
Ingangen

Monoculair (rechteroog)

Bemonsteringsfrequentie

250 fps – Hoofdimpuls, VOR, Video opnemen/afspelen
173 fps - Blikrichting, Monoculaire volgbeweging, Saccade, Dynamisch,
Repositionering, Calorisch
60 fps - wanneer Rotatoir of Ogen gesloten/afgedekt is geselecteerd

Video-opname

30 , 60 of 120 Hz

Volgen van oogbewegingen en oogfixaties

100 x 100 pixels (Pupilbeeld) - Hoofdimpuls, VOR, Monoculaire Video Fren-

zel
160 x 120 pixels (Oogbeeld) - Blikrichting, Monoculaire volgbeweging, Saccade, Dynamisch, Repositionering, Calorisch, Monoculaire Video Frenzel
376 x 240 pixels (Volledig beeld) - Monoculaire Video Frenzel
320 x 240 pixels (wanneer Rotatoir is geselecteerd)
Bereik: Horizontaal ± 30°, Verticaal ± 25°
3-lasersaccadestimulus

Bereik ± 7,5° (max. 15°)

OTOsuite Vestibular Software

Windows Graphical User Interface; High Performance Analysis Software; Database Storage of Test Data; Sophisticated Patient and Test Data Management;
Vision Denied for Testing in Complete Darkness

Laserspecificaties
Golflengte

Maximaal 660 nm

Uitgangsvermogen

Maximaal 0,9 mW

Opwarmtijd
< 1 min

Bedrijfsmodus
Voortdurend bedrijf
Gebruik de apparatuur niet in de aanwezigheid van ontvlambare anesthetica (gassen).
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Afmetingen
Bril

Lengte

18,4 cm (7,25 inch)

Breedte

1,3 cm (0,5 inch) tot 4,4 cm (1,75 inch)

Lengte

4,4 cm (1,75 inch)

Gewicht

60 g (2,1 ounce)

Kalibratie
Het systeem hoeft niet te worden gekalibreerd

Classificatie
Klasse II
Type B

Gebruiksomgeving
Temperatuur

+15 °C tot +29 °C (59 °F tot +84,2 °F)

Rel. vochtigheid

30 tot 90%, niet-condenserend

Luchtdruk

700 hPa tot 1060 hPa

Gebruik bij temperaturen onder -20 °C (-4 °F) of boven +60 °C (140 °F) kan blijvende schade aan het apparaat veroorzaken.

Opslag en behandeling
Temperatuur

-20 °C tot +60 °C (-4 °F tot +140 °F)

Rel. vochtigheid

< 90%, niet-condenserend

Luchtdruk

500 hPa tot 1060 hPa

Essentiële prestaties
ICS Impulse USB heeft geen essentiële prestaties.

Normen
Veiligheid

Voldoet aan UL 60601-1, 1e ed., IEC 60601-1, 2e ed.: + A1 + A2, 3e ed. + A1,
CAN/CSA-22.2 nr. 60601-1 (2008), IEC 62471, 1e ed., IEC 60825-1, 2e ed.

EMC

IEC 60601-1-2:2007 en EN 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-2:2014 en EN 60601-1-2:2015

Presentatieafstandsbediening
Aanbevolen
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Logitech Wireless Presenter R400, Kensington Wireless Expert Presenter of Targus Laser Presentation Remote

Otometrics - ICS Impulse USB

20 Technische specificaties

20.1

Accessoires
Accessoires
Handleidingen/video's

20.2

Vision Denied Solution Quick Guide – Engels

7-50-11301-xx

Monocular Video Frenzel Quick Guide – Engels

7-50-11302-xx

vHIT Quick Guide – Engels

7-50-11300-xx

Oculomotor Quick Guide – Engels

7-50-11304-xx

Positional Quick Guide – Engels

7-50-11303-xx

Monocular Video Frenzel Training Video DVD

8-49-82700

Oculomotor Training Video DVD
vHIT Training Video DVD

8-49-82703
8-49-82701

Positional Training Video DVD

8-49-82702

Software

OTOsuite Vestibular

8-49-92400

Bril

Gezichtskussen 1, 120/verpakking

8-62-50200

Gezichtskussen 2, 100/verpakking

8-62-62300

Bevestigingsband

8-35-34200

Optische reinigingsdoek
***Ten minste 3***

7590527

Fixatiepunt
(2 vellen/verpakking)

1-26-44000

Vision Denied afdekkapje en ooglapje (200 sets/verpakking)

8-62-50700

Clip afstandsbediening

8-36-00600

Gesynchroniseerde kamerbeelden

Microsoft Life Cam USB-camera

2-25-08805

Kabels

Kabelklem

8-35-36900

Etui/bevestiging

Draagetui

8-35-36700

Wandmontage

8-62-45600

Opmerkingen inzake EMC (elektromagnetische compatibiliteit)
•

ICS Impulse USB maakt deel uit van een medisch elektrisch systeem en is daarom onderworpen aan speciale veiligheidsvoorschriften. De installatie- en gebruiksinstructies in dit document moeten dan ook nauwgezet worden
gevolgd.

•

Draagbare en mobiele communicatieapparaten die werken met een hoge frequentie, zoals mobiele telefoons, kunnen
de werking van ICS Impulse USB verstoren.
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IEC 60601-1-2:2014 en EN 60601-1-2:2015
Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies voor alle apparaten en systemen
ICS Impulse USB is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de ICS Impulse USB
moet er zorg voor dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest

Conformiteit

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

RF-emissies

Groep 1

ICS Impulse USB gebruikt alleen RF-energie voor de interne werking. Daarom zijn de RF-

CISPR 11

emissies zeer laag en veroorzaken deze waarschijnlijk geen interferentie in andere elektronische apparatuur in de omgeving.

RF-emissies

Klasse A

CISPR 11

ICS Impulse USB is geschikt voor gebruik in alle gebouwen, met uitzondering van woningen en gebouwen die direct zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnet dat
woningen voorziet van netstroom.

Harmonische emissie IEC 61000-3-2

Niet van toepassing

Opmerking: Door de EMISSIE-kenmerken van de apparatuur is deze geschikt voor gebruik
in industriële ruimtes en ziekenhuizen (CISPR 11 klasse A). Bij gebruik in een woon-

Spanningsschommelingen/flikkering Niet van toepassing
IEC 61000-3-3

omgeving (waarvoor normaal CISPR 11 klasse B vereist is), biedt deze apparatuur wellicht
niet voldoende bescherming voor communicatiediensten met radiofrequentie. De gebruiker moet wellicht maatregelen nemen, zoals de apparatuur verplaatsen of draaien.

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit voor alle apparaten en systemen
ICS Impulse USB is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de ICS Impulse USB
moet er zorg voor dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

IEC 60601
Elektrostatische ontlading

+/- 8 kV contact

+/- 8 kV contact

De vloeren moeten uit hout, beton of keramische tegels

(ESD)

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

bestaan. Als de vloeren met synthetisch materiaal zijn

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV, +/- 15 kV lucht

+/- 8 kV, +/- 15 kV lucht

afgedekt, moet de relatieve luchtvochtigheid minimaal
30% zijn. Waarschuwing: ICS Impulse USB moet binnen
het gespecificeerde bedrijfsbereik worden bediend om
aan de indirecte ESD (lucht)ontladingsniveaus te voldoen.

Snelle elektrische tran-

+/- 2 kV voor voedingslijnen

Geen relevante poorten

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een

siënten/lawines IEC 61000-4-4

+/- 1 kV voor input-/outputlijnen

+/- 1 kV voor input-/outputlijnen

typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving.

Stroomstoot IEC 61000-4-5

+/- 1 kV lijn naar lijn

Geen relevante poorten

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een

+/- 2 kV lijn naar aarde

typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving.

+/- 2 kV DC ingangsleiding(en)
naar massa
+/- 1 kV DC ingangsleiding(en)
naar leiding(en)
+/- 2 kV I/O leiding(en) naar massa
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Kortstondige span-

0 % U T; 0.5 cyclus

ningsdalingen en -onder-

Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

Geen relevante poorten

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een
typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving. Vereist de

brekingen en

270° en 315°

gebruiker van de ICS Impulse USB een ononderbroken

spanningsvariaties op de voe- 0 % U T; 1 cyclus

werking, ook tijdens storing van het lichtnet, dan raden

ding IEC 61000-4-11

en

we aan om de ICS Impulse USB van stroom te voorzien

70 % U T; 25/30 cycli

met behulp van een UPS of accu.

Enkele fase: bij 0°
Spanningsonderbrekingen

0 % U T; 250/300 cycli

0 % U T; 250/300 cycli

30 A/m

Geen relevante poorten waarop

De sterkte van het magnetisch veld moet van een niveau

dit invloed kan hebben

zijn dat kenmerkend is voor een gangbare locatie in een

op voeding IEC 61000-4-11
Magnetisch veld
bij netfrequentie (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

gangbare commerciële of ziekenhuisomgeving.
Als er negatieve effecten op metingen worden waargenomen, wijzig de locatie van de ICS Impulse USB

U T is de netspanning voordat het testniveau wordt toegepast.

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit – voor apparaten en systemen binnen een gebruiksomgeving in de professionele
gezondheidszorg
ICS Impulse USB is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de ICS Impulse USB
moet er zorg voor dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest

Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

IEC 60601
Geleide RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz tot 80 MHz

150 kHz tot 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM-golfbanden

ISM-golfbanden

Gestraalde RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz tot 2,7 GHz

80 MHz tot 2,7 GHz

Proximiteitsvelden vanaf

27 V/m

27 V/m

Scheidingsafstand tussen elektronische delen van ICS

draadloze RF-communicaties

386 MHz

386 MHz

Impulse USB en draadloze RF-communicatieapparaten

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

eist is), biedt deze apparatuur wellicht niet voldoende

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

bescherming voor communicatiediensten met radio-

28 V/m

28 V/m

frequentie. De gebruiker moet wellicht maatregelen

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

nemen, zoals de apparatuur verplaatsen of draaien.

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

IEC 61000-4-3

Otometrics - ICS Impulse USB

moet meer dan 30 cm bedragen.
Opmerking: Door de EMISSIE-kenmerken van de apparatuur is deze geschikt voor gebruik in industriële ruimtes en ziekenhuizen (CISPR 11 klasse A). Bij gebruik in een
woonomgeving (waarvoor normaal CISPR 11 klasse B ver-
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IEC 60601-1-2:2007 en EN 60601-1-2:2007
Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies voor alle apparaten en systemen
ICS Impulse USB is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de ICS Impulse USB
moet er zorg voor dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest

Conformiteit

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

RF-emissies

Groep 1

ICS Impulse USB gebruikt alleen RF-energie voor de interne werking. Daarom zijn de RF-

CISPR 11

emissies zeer laag en veroorzaken deze waarschijnlijk geen interferentie in andere elektronische apparatuur in de omgeving.

RF-emissies

Klasse A

CISPR 11

ICS Impulse USB is geschikt voor gebruik in alle gebouwen, met uitzondering van woningen en gebouwen die direct zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnet dat
woningen voorziet van netstroom.

Harmonische emissie IEC 61000-3-2

Niet van toepassing

Spanningsschommelingen/flikkering Niet van toepassing
IEC 61000-3-3

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit voor alle apparaten en systemen
ICS Impulse USB is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de ICS Impulse USB
moet er zorg voor dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

IEC 60601
Elektrostatische ontlading

+/- 6 kV contact

+/- 6 kV contact

De vloeren moeten uit hout, beton of keramische tegels

(ESD)

+/- 8 kV lucht

+/- 8 kV lucht

bestaan. Als de vloeren met synthetisch materiaal zijn

Behalve USB-stekker en lens-

afgedekt, moet de relatieve luchtvochtigheid minimaal

module

30% zijn.

IEC 61000-4-2

USB-stekker en lensmodule:
+/- 2 kV lucht
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Snelle elektrische tran-

+/- 2 kV voor voedingslijnen

+/- 2 kV voor voedingslijnen

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een

siënten/lawines IEC 61000-4-4

+/- 1 kV voor input-/outputlijnen

+/- 1 kV voor input-/outputlijnen

typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving.

Stroomstoot IEC 61000-4-5

+/- 1 kV lijn naar lijn

+/- 1 kV lijn naar lijn

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een

+/- 2 kV lijn naar aarde

+/- 2 kV lijn naar aarde

typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving.

Kortstondige span-

<5% U T (>95% daling van U T) gedu- <5% U T (>95% daling van U T) gedu- De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een

ningsdalingen en -onder-

rende 0,5 cyclus

brekingen en

40% UT (60% daling van U T) gedu- 40% UT (60% daling van U T) gedu- gebruiker van de ICS Impulse USB een ononderbroken

rende 0,5 cyclus

typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving. Vereist de

spanningsvariaties op de voe- rende 5 cycli

rende 5 cycli

werking, ook tijdens storing van het lichtnet, dan raden

ding IEC 61000-4-11

70% U T (30% daling van U T) gedu-

70% U T (30% daling van U T) gedu-

we aan om de ICS Impulse USB van stroom te voorzien

rende 25 cycli

rende 25 cycli

met behulp van een UPS of accu.

< 5% U T (> 95% daling van U T)

< 5% U T (> 95% daling van U T)

gedurende 5 s

gedurende 5 s
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Magnetisch veld

3 A/m

3 A/m

De sterkte van het magnetisch veld moet van een niveau

bij netfrequentie (50/60 Hz)

zijn dat kenmerkend is voor een gangbare locatie in een

IEC 61000-4-8

gangbare commerciële of ziekenhuisomgeving.

U T is de netspanning voordat het testniveau wordt toegepast.

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit – voor apparaten en systemen die NIET levensondersteunend zijn
ICS Impulse USB is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de ICS Impulse USB
moet er zorg voor dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest

Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

IEC 60601
Geleide RF

3 V rms

3 V rms

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mag

IEC 61000-4-6

150 kHz tot 80 MHz

150 kHz tot 80 MHz

niet dichter bij onderdelen van de ICS Impulse USB, met
inbegrip van de kabels, worden gebruikt dan de aanbevolen scheidingsafstand berekend volgens de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de
zender.
Aanbevolen scheidingsafstand:
d = 1,2
d = 1,2

voor 80 MHz tot 800 MHz

d = 2,3

voor 80 MHz tot 2,5 GHz,

Gestraalde RF

3 V/m

3 V/m

waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender

IEC 61000-4-3

80 MHz tot 2,5 GHz

80 MHz tot 2,5 GHz

in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender, en d
de aanbevolen scheidingsafstand is in meter (m).
Veldsterktes van vaste RF-zenders, zoals bepaald door
middel van een elektromagnetisch locatieonderzoek,a
moeten lager zijn dan het conformiteitsniveau in elk frequentiebereik.b
Storing kan optreden in de nabijheid van apparaten
gemarkeerd met dit symbool:

Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
Opmerking 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie door en reflectie
van constructies, objecten en mensen.
a. De veldsterkte van vaste transmitters zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel of draadloos) en landmobiele radio's, amateurradio-, AM- en FM-radiozendingen en televisiezendingen kan niet nauwkeurig worden voorspeld. Voor de beoordeling van de elektromagnetische omgeving ten aanzien van vaste
RF-transmitters dient een elektromagnetisch locatieonderzoek te worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar ICS Impulse USB wordt
gebruikt groter is dan het bovengenoemde toepasselijke RF-conformiteitsniveau, moet worden onderzocht of de ICS Impulse USB normaal werkt. Als een
abnormale werking wordt vastgesteld, zijn mogelijk aanvullende maatregelen vereist, zoals draaien of verplaatsen van de ICS Impulse USB.
b. Over het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz dient de veldsterkte lager dan 3 V/m te zijn.

Aanbevolen scheidingsafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparaten en ICS Impulse USB
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De ICS Impulse USB is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin RF-storingen worden beheerst. De klant of gebruiker van de ICS Impulse
USB kan elektromagnetische storing helpen voorkomen door een minimumafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de
ICS Impulse USB te handhaven volgens de onderstaande aanbevelingen, op basis van het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.
Nominaal maximaal uit-

Scheidingsafstand volgens frequentie van zender

gangsvermogen van zender

m

W
150 kHz tot 80 MHz

80 MHz tot 800 MHz

800 MHz tot 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

Voor zenders met een nominaal maximaal uitgangsvermogen dat hierboven niet is vermeld, kan de aanbevolen scheidingsafstand d in meter (m) worden berekend met de van toepassing zijnde vergelijking voor de frequentie van de zender, waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgens
de fabrikant van de zender.

Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
Opmerking 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie door en reflectie
van constructies, objecten en mensen.
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21

Toelichting bij symbolen
ICS Impulse
Systeem
LET OP: Laserstraling. Niet in de straal kijken. Laserproduct klasse 2.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor waarschuwingen en aandachtspunten.

Volg de gebruiksaanwijzing op.

Voldoet aan de eisen voor type B van EN 60601-1.

MEDISCH - Algemene medische hulpmiddelen met betrekking tot gevaar voor
elektrische schokken, brand en mechanische risico's uitsluitend overeenkomstig
UL 60601-1, eerste editie, 2003 CAN/CSA-22.2 nr. 601.1-M90.
Elektronisch apparaat dat valt onder Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
Alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's moeten afzonderlijk worden ingezameld aan het eind van hun levenscyclus. Deze eis is van
toepassing in de Europese Unie. Gooi deze producten niet weg als ongescheiden huishoudelijk afval.
U kunt uw apparaat en de accessoires terugsturen naar Otometrics of een Otometrics-leverancier. U kunt ook contact opnemen met de plaatselijke overheid
voor advies over de afvoer.
Voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen en aan de
RoHS-richtlijn (2011/65/EG).
Uitsluitend geschikt voor gelijkstroom.
(Van toepassing op de bril)
Voldoet aan de eisen voor klasse II van de veiligheidsnorm IEC 60601-1.

Alleen Rx
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LET OP: Dit apparaat mag onder de federale wetgeving uitsluitend worden verkocht door of op voorschrift van een bevoegde zorgverlener.

241

21 Toelichting bij symbolen

21.1

Locatie van de labels

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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Fabrikant
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Denemarken
( +45 45 75 55 55
www.natus.com

22.1

Verantwoordelijkheid van de fabrikant
De fabrikant wordt uitsluitend verantwoordelijk geacht voor aspecten die de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van
de apparatuur beïnvloeden, als:
•

alle montagewerkzaamheden, uitbreidingen, afstellingen, wijzigingen of reparaties worden uitgevoerd door de fabrikant van de apparatuur of personeel dat hier door de fabrikant toe is gemachtigd;

•

de elektrische installatie waarop de apparatuur is aangesloten, voldoet aan de EN/IEC-eisen;

•

de apparatuur wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies.

De fabrikant behoudt zich het recht voor iedere verantwoordelijkheid voor de bedrijfsveiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van apparatuur van de hand te wijzen als deze is onderhouden of gerepareerd door derden.
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App. 1

Kalibratiealgoritme

App. 1

Kalibratiealgoritme

Tijdens de kalibratie voert het systeem de volgende stappen uit:
1. inschakeling van de linkerlaser;
2. gegevensverzameling om de 500 ms en dit tot er 3 opeenvolgende waarden, met maximaal 2 pixels verschil, zijn
gevonden. (Gemiddelde van 3 waarden wordt L1 genoemd;)
3. inschakeling van de rechterlaser;
4. gegevensverzameling om de 500 ms en dit tot er 3 opeenvolgende waarden, met maximaal 2 pixels verschil, zijn
gevonden. (Gemiddelde van 3 waarden wordt R1 genoemd;)
5. herhaling van stappen 1-4 om L2 en R2 te verkrijgen;
6. vergelijking van L1 en L2. Indien meer dan 2 pixels verschil, herhaling vanaf stap 1;
7. vergelijking van R1 en R2. Indien meer dan 2 pixels verschil, herhaling vanaf stap 1;
8. vergelijking van de afstand tussen L1 en R1. Indien niet in het bereik van 15-27 pixels, herhaling vanaf stap 1.
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App. 2

Algoritmes voor hoofdimpulsverzameling en -analyse

Algoritmes voor hoofdimpulsverzameling en analyse

Verzamel- en analysealgoritmes
Beide algoritmes kijken naar
•

de hoofdsnelheid en oogsnelheid voor elke hoofdimpuls;

•

alle 250 monsters om te bepalen of een hoofdimpuls moet worden afgewezen door de gegevens te vergelijken met
de gegevens van een correcte hoofdimpuls (zoals vastgesteld op basis van duizenden hoofdimpulsen die onze medewerkers in Australië in het kader van een onderzoek hebben verzameld).

•

De hoofdimpuls wordt afgewezen indien de hoofd- of ooggegevens niet aan de volgende voorwaarden voldoen:
–

hoofdbeweging: de vorm van de curve van de hoofdbeweging moet lijken op de referentiecurve;

–

oogbeweging: de oogbeweging moet binnen een bepaalde grens liggen, die vergelijkbaar is met hoe het oog
moet bewegen tijdens een correcte hoofdimpuls.

Alleen analysealgoritme
•

Nadat een hoofdimpuls is geaccepteerd en voordat de gegevens in het 2D/3D-analysevenster worden weergegeven,
worden monsters aan het begin en het einde van de head impulse test verwijderd om het aantal monsters terug te
brengen tot 175.

•

Het algoritme analyseert de hoofdgegevens om de pieksnelheid van de hoofdimpuls vast te stellen. (Pieksnelheid
wordt gebruikt in de gainberekening).

In zeldzame gevallen wijst het analysealgoritme een hoofdimpuls af die door het verzamelalgoritme is geaccepteerd. Bijvoorbeeld:
–

als er geen verschillen zijn tussen de oogsnelheid van 10 monsters, gaat het algoritme ervan uit dat de pupil zich
aan de rand van het ROI-vak bevindt en dat de pupil niet kan worden getraceerd;

–

als de gain meer is dan +/- 2 SD van het gemiddelde.

Om te vermijden dat het analysealgoritme hoofdimpulsen afwijst, moet u de test correct opstellen en een hoofdimpuls uitvoeren.
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Toelichting over ruwe databestanden

Volg deze instructies om een bestand aan te maken waarin de gegevens in tabelvorm zijn geordend:
1. Selecteer in het venster Exporteren XML-bestanden & onbewerkte gegevens in ASCII-formaat en exporteer de
patiënt.
2. Verander de extensie van het .txt-bestand van .txt in .csv om het geëxporteerde bestand om te zetten in een *.csvbestand (bestand met door komma's gescheiden waarden).
3. Open het bestand en verwijder de eerste rij met koptekstinformatie.
Het bestandsformaat is specifiek voor het testtype:

Oogpositietests (Blikrichting, Monoculaire volgbeweging, Positieafhankelijk: Dynamisch en Repositionering)
Kolom A – Tijd
Kolom B – Oogpositie horizontaal rechts (graden dat de pupil van het midden is verschoven).
Kolom C – Oogpositie verticaal rechts (graden dat de pupil van het midden is verschoven).
Kolom D – Hoofdpositie W (quaterniongegevens)
Kolom E – Hoofdpositie X (quaterniongegevens)
Kolom F – Hoofdpositie Y (quaterniongegevens)
Kolom G – Hoofdpositie Z (quaterniongegevens)
Kolom H – Absolute oogpositie X (pupilmidden in pixel).
Kolom I – Absolute oogpositie Y (pupilmidden in pixel).

VOR-tests (VVOR & VORS)
Kolom A – Tijd
Kolom B – VOR Hoofd (snelheid in graden/seconde – voor de horizontale test is het de laterale hoofdbeweging en
voor de verticale test is het de verticale hoofdbeweging)
Kolom C – VOR Oog (snelheid in graden/seconde – voor de horizontale test is het de horizontale oogbeweging en voor
de verticale test is het de verticale oogbeweging)
Kolom D – Hoofdpositie W (quaterniongegevens)
Kolom E – Hoofdpositie X (quaterniongegevens)
Kolom F – Hoofdpositie Y (quaterniongegevens)
Kolom G – Hoofdpositie Z (quaterniongegevens)
Kolom H – Absolute oogpositie X (pupilmidden in pixel).
Kolom I – Absolute oogpositie Y (pupilmidden in pixel).

Hoofdimpuls (Lateraal/LARP/RALP)
Kolom A – Tijd
Kolom B – Hoofd: RALP-gyrogegevens (graden per seconde)
Kolom C – Hoofd: LARP-gyrogegevens (graden per seconde)
Kolom D - Hoofd: Laterale gyrogegevens (graden per seconde)
Kolom E - Oog: horizontale snelheid (graden per seconde)
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Kolom F - Oog: verticale snelheid (graden per seconde)
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App. 4

Het gebruik van ruwe data om latentie te
berekenen

Volg deze instructies om een bestand aan te maken waarin de gegevens in tabelvorm zijn geordend:
1. Selecteer in het venster Exporteren XML-bestanden & onbewerkte gegevens in ASCII-formaat en exporteer de
patiënt.
2. Verander de extensie van het .txt-bestand van .txt in .csv om het geëxporteerde bestand om te zetten in een *.csvbestand (bestand met door komma's gescheiden waarden).
3. Open het bestand en verwijder de eerste rij met koptekstinformatie.
Het resulterende bestand bestaat uit de volgende 6 kolommen:
Kolom A – Tijd
Kolom B – Hoofd: RALP-gyrogegevens (graden per seconde)
Kolom C – Hoofd: LARP-gyrogegevens (graden per seconde)
Kolom D - Hoofd: Laterale gyrogegevens (graden per seconde)
Kolom E - Oog: horizontale snelheid (graden per seconde)
Kolom F - Oog: verticale snelheid (graden per seconde)
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4. Voeg een nieuwe kolom in (in dit voorbeeld is de nieuwe kolom B).
5. Typ in de eerste rij van de nieuwe kolom het cijfer 0.
6. Typ in de tweede rij van de nieuwe kolom de volgende formule:
=(A2-A1)/10000+B1

7. Selecteer cel B2, kopieer de formule en plak deze in de overblijvende cellen van B. Kolom B geeft nu de tijd in milliseconden weer.
Om de latentie te berekenen, tekent u een spreidingsdiagram op de x-as voor de tijd (kolom B) en
•

voor een laterale hoofdimpuls ofwel de laterale gyrogegevens of de horizontale oogsnelheid op de y-as,
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•

voor een RALP-hoofdimpuls ofwel de RALP-gyrogegevens of de verticale oogsnelheid op de y-as,

•

voor een LARP-hoofdimpuls ofwel de LARP-gyrogegevens of de verticale oogsnelheid op de y-as.
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Positiegegevens bijeenbrengen

Positiegegevens bijeenbrengen

Oog- en hoofdpositiegegevens kunnen worden bijeengebracht door op basis van de ruwe data van de hoofdimpulsen het
gebied onder de curve te berekenen.

Opmerking • Gebruik voor laterale hoofdimpulsen de horizontale snelheidsgegevens. Gebruik voor de LARP/RALPhoofdimpulsen de verticale snelheidsgegevens.
Neem voor informatie over de berekeningen die hebben geleid tot de hieronder afgebeelde resultaten contact op met
de productmanager op het volgende e-mailadres: wcrumley@gnotometrics.com.
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Positiegegevens bijeenbrengen
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Vermogensopties instellen
Belangrijk • Zorg ervoor dat de computer altijd op het elektriciteitsnet is aangesloten wanneer u hoofdimpulsgegevens verzamelt. Gebruik niet de batterij als voedingsbron voor uw computer.

Door de vermogensinstellingen op optimale prestaties in te stellen, verkleint u de kans dat de framesnelheid zal dalen tot
onder 219 frames/seconde. (Hoofdimpulsen worden afgewezen wanneer de framesnelheid daalt tot onder 219 frames/seconde.)
Windows 7- en Windows 8-systemen instellen
1. Open het Bedieningspaneel.

Windows 7

Windows 8

A. Druk op Windows key.

A. Druk op Windows key + X.

B. Begin met het typen van bedieningspaneel totdat de
optie Control Panel verschijnt.

B. Selecteer Control Panel in de lijst met opties en druk
op Enter.

C. Zorg dat Control Panel is geselecteerd en druk dan op
Enter.

Opmerking • De Windows key bevindt zich naast de Alt key. U kunt deze herkennen aan het Windows-logo op de
toets. Ontbreekt deze toets op het toetsenbord, dan kunt u in plaats hiervan ook Ctrl+Esc gebruiken.

2. Klik op Hardware en geluid.
3. Klik op Vermogensopties.
4. Selecteer de optie hoge prestaties.

Opmerking • Het kan gebeuren dat u op Extra plannen verbergen moet klikken om de optie Hoge prestaties te zien.

5. Klik op Planinstellingen wijzigen.
6. Kies Nooit voor alle opties (zowel de opties Op batterij als de opties Aangesloten).
7. Klik op Wijzigingen opslaan.
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SPV-algoritme

Deze analyseprocedure is bedoeld om cijfermateriaal te geven over de intensiteit van de nystagmus. In plaats van de snelle
fasen van de nystagmus vast te stellen, wat de meeste SPV-analysealgoritmes normaal gesproken doen, stelt dit algoritme
een statistisch profiel van de nystagmus op en sluit het punten uit die waarschijnlijk niet tot trage fasen behoren. Dit algoritme is gepatenteerd.
De bepaling van de piek is rechtstreeks afhankelijk van de instelling (N) in Gemiddelde SPV-punten in berekening piek in
het venster Opties. (Ga naar pagina's ► 190 (Oculomotor) en ► 195 (Positieafhankelijk) en ► 197 (Calorisch).)
Wanneer de software de piek bepaalt, verschijnt gedurende 10 seconden een venster rond het punt. In dit venster wordt
het gemiddelde van de hoogste N-punten genomen om de piek te bepalen. De richting is gebaseerd op de analyse van het
aantal positieve ten opzichte van negatieve snelheden in de langzame fase. De gebruiker kan de piek handmatig selecteren
indien de automatische piekdetectie niet aanvaardbaar is.
Het OTOSuite Vestibular SPV-algoritme bepaalt of er een piek is door het aantal positieve punten te vergelijken met het
aantal negatieve punten. In deze vergelijking wordt geen rekening gehouden met punten van 0 graden. Als de verhouding
tussen positieve en negatieve punten tussen 40 en 60 procent ligt, zal de software geen piek bepalen. De arts moet in dit
geval zelf naar de curve kijken en de piek markeren als er volgens hem een is.
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Saccadeafwijzingscodes

Voor de 3-lasersaccadetest zijn de volgende afwijzingscodes van toepassing:

256

Afwijzing

Toelichting

1 - Handmatig verwijderd

De tester heeft de saccade handmatig verwijderd

7 - Beginpunt onvindbaar

Het punt waar de patiënt het doel begint te volgen, kon
niet worden gevonden omdat de oogsnelheid van de patiënt te traag was.

8 - Beginpunt is een negatieve latentie

Indien het punt waar de patiënt het doel begint te volgen
zich tussen een halve seconde voor de start van de huidige
saccade en de start van de huidige saccade bevindt, is dit
negatieve latentie. Een negatieve latentie wijst erop dat
de patiënt aan het gokken was waar het doel naartoe zou
gaan.

9 - Te lange latentie

De maximumlatentie is 600 ms. Als de latentiewaarde groter is dan het maximum, had de patiënt te veel tijd nodig
om de stimulus te volgen.

10 - Latentie te kort

Als de latentiewaarde kleiner is dan 100 ms, is de latentie
te kort. De meest plausibele oorzaak hiervan is dat de patiënt anticipeerde op het doel.

11 - Vertraagde oogbeweging

Er kan geen oogbeweging worden gevonden omdat de
oogbeweging te vertraagd is en het doel niet volgt.

12 - Eindpositie van de oogbeweging die het doel niet
volgt

De eindpositie van de oogbeweging kan niet worden
gevonden omdat de oogbeweging het doel niet volgt.

13 - Amplitude patiënt in andere richting dan stimulus

De richting van de patiënt en de richting van de stimulusamplitude worden vergeleken. Indien ze niet in
dezelfde richting zijn, wordt de saccade afgewezen.

15 - Oorspronkelijke oogpositie is niet correct

Het oog van de patiënt is niet op het doel gericht wanneer het doel beweegt. De patiënt anticipeert op het
doel of werkt niet mee.

16 - Te veel weggevallen frames

De computer laat frames weg waardoor er geen nauwkeurige saccadeparameters kunnen worden bepaald.
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OTOsuite VestibularPositieafhankelijk koppelen

Download de gratis aVOR App
1. Open App Store
2. Zoeken naar aVOR
3. Download aVOR op uw iPad or iPhone (u moet versie 2.0 hebben)

OTOsuite Vestibular-gegevens naar een aVOR exporteren
1. Selecteer Patiëntenlijst en klik op het tabblad Exporteren.
2. Markeer de patiënt die moet worden geëxporteerd.
3. Selecteer aVOR-gegevens
4. Klik op Exporteren (het gegevensbestand zal worden opgeslagen in c:\programdata\otometrics\OTOsuite\exports) of
klik op exporteren naar (selecteer de locatie voor het gegevensbestand en noteer deze locatie).

OTOsuite Vestibular-gegevens overdragen naar aVOR
1. Sluit uw iPad of iPhone aan op de ICS Impulse-computer (of het apparaat waarnaar de ICS Impulse-gegevens werden
geëxporteerd) door middel van een USB-kabel.
2. Open ITunes op de computer.
3. Selecteer uw IPad.
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4. Klik op Apps.
5. Klik op aVOR onder Bestanden delen (scroll naar beneden)

6. Klik onder aVOR op Bestand toevoegen.
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7. Blader naar de locatie waar het geëxporteerde gegevensbestand is opgeslagen.
8. Selecteer het gegevensbestand, bv.

9. Klik op Openen of sleep de bestanden naar aVOR Documenten.
10. Klik op Sync (de gegevenssynchronisatie wordt boven aan het venster weergegeven).

De dynamisch positieafhankelijke oogbeweging vergelijken met de aVOR-voorspelde oogbeweging
1. Open de aVOR App.
2. Open en stel de aVOR-instellingen in om uw potentiële diagnose te stellen (bv. links posterieur partikel).
3. Raak het symbool met de ronde pijl gedurende 2 seconden aan.

4. Selecteer de patiëntgegevens die u wilt weergeven, en druk dan op de terug-pijl (linksboven).
5. Het linkeroog toont de voorspelde oogbeweging van een aVOR en het rechteroog de oogbeweging van het gegevensbestand. Het oog met de rode rand geeft de oogbeweging weer die in het hoofd wordt weergegeven. Om de oogbeweging in het hoofd te selecteren, raakt u de gewenste oogafbeelding aan.
6. De hoofdbeweging die u ziet, is ook afkomstig van het gegevensbestand en zal voortdurend worden vernieuwd.
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7. Raak de iPad niet aan, want dit zal het hoofd bewegen op basis van de iPad-gyrogegevens en een invloed hebben op
de hoofdbeweging afkomstig van het gegevensbestand.

Gegevensbestanden verwijderen uit aVOR Documenten
1. Selecteer in iTunes op uw computer uw iPad.
2. Klik op Apps.
3. Klik op aVOR onder Bestanden delen.
4. Selecteer in aVOR Documenten het bestand en druk op Delete op het toetsenbord.
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Testtype

Term in xml-export

Factor

Kalibratie voor alle tests

<AvgLeftCalibration>

10000

<AvgRightCalibration>

10000

Blikrichting, Spontaan en Andere test

Individueel punt voorBlikrichting of
Spontaan test

Monoculaire volgbeweging test

Individuele saccade voor Saccade test
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<VW_GazeTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<MinSPVHR>

0.1

<MaxSPVHR>

0.1

<AvgSPVHR>

0.1

<MinSPVVR>

0.1

<MaxSPVVR>

0.1

<AvgSPVVR>

0.1

<MinSPVTR>

0.1

<MaxSPVTR>

0.1

<AvgSPVTR>

0.1

<Amplitude> - zoals weergegeven in de blikrichtingsgrafiek

0.1

<SPV> - zoals weergegeven in de blikrichtingsgrafiek

0.1

</VW_GazeBeat> -hiervan zijn er veel in één enkele test
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_SkewDevTest>
<AvgHRSkew>

0.01

<AvgVRSkew>

0.01

<Saccade> -hiervan zijn er veel in één enkele test
<StimAmplitudeDeg>

0.1

<AmplitudeDeg>

0.1
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Testtype

Term in xml-export

Hoofdimpuls test

<VW_HITest>

Individuele Hoofdimpuls
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Factor

<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> –hiervan zijn er veel in één enkele test
<Gain>

0.0001

<PeakVelocity>

0.0001
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Testtype

Term in xml-export

DynamischPositieafhankelijk test

<VW_DynamicTest>

Individueel punt voorDynamischPositieafhankelijk tests

Repositionering test

Individueel punt voor Repositionering
tests

CalorischTest(zie Blikrichting sectie
voorSpontaan test)

Calorisch Pods

Factoren voor xml-bestanden

<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<VW_DynamicBeat> – hiervan zijn er veel in één enkele test
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_RepositioningTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<VW_RepositioningBeat> – hiervan zijn er veel in één enkele
test
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_CaloricTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<ActualTemp> alleen voor AirCal

0.1

<SetTemp>

0.1

<Flowrate> alleen voor AirCal

0.001

<PODS>
<SpontaneousNystagmus>

Individuele slag voorCalorisch tests
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Factor

0.1

<VW_CaloricBeat> – hiervan zijn er veel in één enkele test
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001
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U kunt uitsluitend oogbeelden opnemen of oogbeelden en kamerbeelden combineren. Dit voorbeeld toont de uiteindelijke bestandsgrootte voor een opname van 2 minuten wanneer u ervoor kiest om oog- en kamerbeelden te combineren.
Oogbeelden (60 fps, grijswaarden)

Oogbeelden

Volledig beeld

Bestandsgrootte

Bestandsgrootte

Audiobestandsgrootte

Bestandsgrootte gecom-

Tijd om gecombineerde beel-

oogbeelden (MB)

kamerbeelden (MB)

(MB)

bineerde beelden (MB)

den te exporteren (minuten)

65.4

21.5

5.49

181

2-5

17.5

19.9

5.53

122

2-5

12.6

20.4

5.52

135

2-5

(376 x 240)

Oogbeeld (160
x 120)

Pupilbeeld
(100 x 100)

In Testopties is de standaardinstelling voor Compressie oogbeelden Uit. Dit voorbeeld toont het verschil tussen de
bestandsgrootte van een gecomprimeerde en een niet-gecomprimeerde Rotatoir oogbeeldopname van 1 minuut aan 60
fps.

Rotatoir Oogbeelden (60 fps)
Oogbeelden

Grootte gecomprimeerde oogbeelden (MB)

Grootte nietgecomprimeerde
oogbeelden (MB)

Opnametijd (minuten)

Volledig beeld (320 x

28

431

1

240)

264

Otometrics - ICS Impulse USB

Trefwoordenregister

Trefwoordenregister
aVor 257
A

B

Accessoires 235

Back-up 211

Adobe Reader 222
Afspelen

Beoogde gebruiker 9

Blikrichtingsgegevens 55
Calorische gegevens 156
Dynamisch positieafhankelijke
gegevens 132
Gegevens monoculaire volgbeweging 64

Beoogd gebruik 9
Blikrichting 48
Blikrichtingsgegevens
Analyse 52
Verzameling 49
Blikrichtingsgrafiek 55
Bril 30

Hoofdimpulsgegevens 111

aansluiten 219

Repositioneringsgegevens 140

Firmware 213
Passen

Saccadegegevens 71

Goed 33

Video-opname 166

Slecht 33

VOR-gegevens 60
Afstandsbediening

Plaatsing 32
Reiniging

Beschrijving testknoppen 16

Oppervlak 30

Compatibele modellen 215
Algoritme

Spiegel 30
Voorbereiding 30

Analyse 245
Kalibratie 244
Saccadeafwijzingscodes 256
SPV 255, 264
Verzameling 245
Analyse
Blikrichtingsgegevens 52
Calorische gegevens 152
Gegevens monoculaire volgbeweging 63
Hoofdimpulsgegevens
Eén test 89
Gain 90
Repositioneringsgegevens 136
Saccadegegevens 68
VOR-gegevens 59
Analysis
Dynamisch positieafhankelijke
gegevens 128
Archiveren 210
Asymmetrie 91
Calorisch bithermisch 159

Butterflygrafiek 157, 160
C
Calorisch
Kalibratie 144
Oogweergave op tweede monitor 149
Opties 197
Optimaliseer verzameling 149
Calorische gegevens
Analyse 152
Info 154
Pod- en butterflyanalyse 157
Verzameling 150
Calorische test 149
Catch-up saccade
Analyse 105
Criteria 94
Computervereisten 215
Configuratie 215
Covert saccades 102, 110

Hoofdimpuls 104
Automatisch protocol 15
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Trefwoordenregister

Opties 202

Curves
afspelen

Factoren 261

Gegevens monoculaire volgbeweging 64
Afspelen

Feedback hoofdpositie 192
Niet gebruikt
Test Monoculaire volgbeweging 191

Blikrichtingsgegevens 55
Dynamisch positieafhankelijke gegevens 132
Repositioneringsgegevens

140

VOR-tests 191
Standaard aan
Head impulse tests 192
SPV-tests 48, 124
Foutenlogboeken 214

Saccadegegevens 71
VOR-gegevens 60

G
Gain

D
Databases 178, 209
Archief 209

Calorisch bithermisch 159

Automatische back-up 211
Instellingen automatische backup 209

Hoofdimpuls 91, 104

Demonstratiegegevens 221

GDT 212
Gebruikers instellen 205
Gegevens monoculaire volgbeweging

Dix-Hallpike 125

Analyse 63

Draaiduizeligheidstest 125
Dynamisch positieafhankelijke gegevens

Info 64

Analyse 128
Info 130
Verzameling 126
Dynamisch positieafhankelijke
tests 125

Verzamelen 61
Gesynchroniseerde kamerbeelden
Installatie 219
Gezichtskussen
Vervangen 31
Grafieken
Kleuropties 189
Grootte schermdelen wijzigen 16

E
E-mail 207
Export
ASCII 180
PDF 180
XML 180
Externe monitor
Instellen 219
Weergave Oculomotor 48
Weergave positieafhankelijk 124

H
Hallpike-Stenger 125
Heranalyse
Blikrichtingsgegevens 54
Calorische gegevens 155
Dynamisch positieafhankelijke
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