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1 Innledning

1

Innledning
Gratulerer! Du er nå eier av et nytt, avansert ICS Impulse-system som er utviklet i samarbeid med doktor Ian Curthoys,
Michael Halmagyi og andre ved University of Sydney.
For at du skal få mest mulig ut av ICS Impulse-systemet, leveres systemet med en brukerveiledning, aktuelle hurtigveiledninger og opplæringsvideo(er). Den elektroniske versjonen av brukerveiledningen er tilgjengelig i programmet.
Denne veiledningen oppdateres hver gang du installerer en ny versjon av OTOsuite Vestibular. Vi håper du synes systemet
er enkelt å bruke, og at bruken av medfølgende tips og informasjon gir en mer nøyaktig datainnsamling, siden dette
berører din vurdering av vestibulo-relaterte forstyrrelser, testresultater, rapportering og innsamling av pasientinformasjon.

1.1

Enhetsbeskrivelse
ICS Impulse er en kombinasjon av maskinvare og programvare. Pasienten har på seg et par lette, tettsittende briller som er
montert på et svært lite, lett og raskt USB-videokamera og et delvis sølvbelagt speil. Dette gjennomsiktige speilet
reflekterer bildet av pasientens øye inn i kameraet. Øyet lyses opp av en infrarød LED-diode med lav effekt, og lyset er ikke
synlig for pasientene. En liten sensor på brillene måler hodebevegelsen. Hele brillesystemet er svært lett, men må festes
godt til hode for å unngå at brillene glir. Programvaren registrerer og viser informasjon som innhentes under det som kalles
en "hodeimpulstest". Den grunnleggende hodeimpulstesten starter med at testeren står bak pasienten som bruker
brillene. Mens pasienten bes om å se på fikseringspunktet på en overflate foran dem, roterer testeren pasientens hode
horisontalt for en lateral hodeimpulstest gjennom en liten vinkel (ca. 10-20 grader) på en kort, brå og uberegnelig måte,
slik at retningen og hastigheten varieres. Brillene samler inn både hode- og øyedata. Gyroskopet måler hodebevegelsens
hastighet (stimuli). Høyhastighetskameraet fanger inn bildet av øyet. OTOsuite Vestibular-programvaren behandler
hodehastighetsdataene og hastighetsdataene for øyebevegelse (responsen). Samtidige visninger av dataene for hodebevegelse og for øyebevegelse gir klinikeren mulighet til å avgjøre om responsen ligger innenfor normale grenser.
OTOsuite Vestibular-programvaren registrerer og viser også informasjonen som innhentes i Posisjonell og Oculomotor-tester. En Posisjonell-test utføres ved å flytte pasienten fra én posisjon til en annen. Ved bruk av Dix-Hallpike, sitter pasienten og pasientens hode dreies 45 grader til en side, og deretter flyttes pasienten fra sittende posisjon til liggende på
ryggen. En Oculomotor-test utføres ved å la pasienten se i ulike retninger eller i ulike miljøer. Ved bruk av Blikk sitter
pasienten, og bes om å se til venstre, høyre, opp, ned eller senter. Blikk kan utføres med Syn eller med Syn nektet.
Brillene samler inn både hode- og øyedata for både Posisjonell og Oculomotor. Akselerometeret i den lille sensoren måler
hvor i rommet hodet befinner seg. Denne informasjonen registreres, og pasientens hodeposisjon eller eventuell bevegelse
under testen vises i programvaren. Høyhastighetskameraet fanger inn bildet av øyet. OTOsuite Vestibular-programvaren
behandler øyehastighetsdataene (responsen). Øyebevegelsen analyseres for å fastslå langsomme fasehastigheter (LFH).
Hodedataene brukes bare under innsamling for å vise om pasientens hode beveger seg, og for å hjelpe testeren å plassere
pasientens hode i riktig posisjon for testen. Dette er det vi kaller "Hodeposisjonstilbakemelding". Tester der langsom
fasehastighet måles, viser punkter for øyeposisjonsregistrering og lav fasehastighet i en graf. I Oculomotor er det 2 tester,
VOR og Skjelingsavvik, som ikke er LFH-tester. VOR (vestibular okulær-refleks) gir mulighet for både visuell VVOR og
VOR-undertrykkelse (VORS ). Denne testen er svært lik hodeimpulstesten, men hodebevegelsen er langsom (0,5 Hz) og
liten (10 grader). I VVOR sitter pasienten, og undersøkeren beveger hodet fra side til side (som en sinuslinje) mens pasienten ser på et fast mål. I VORS sitter pasienten, og undersøkeren beveger hodet fra side til side (som en sinuslinje) mens
pasienten ser på et bevegelig punkt som projiseres fra brillene med en av laserne. Analysen er lik hodeimpuls, der samtidig
visning av data for hodebevegelse og øyebevegelse gir klinikeren mulighet til å fastslå om responsen er innenfor normale
grenser eller ikke. I Skjelingsavvik (også kalt tildekket test eller alternativ tildekkingstest) sitter pasienten, og testeren dekker og fjerner tildekking på et øye. OTOsuite Vestibular-programvaren måler øyeposisjonsregistrering med tildekking og
fjernet tildekking, og viser gjennomsnittlig øyeposisjonsforskyvning.
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1.2

Tiltenkt bruk
ICS Impulse-systemet brukes til å vurdere den vestibulo-okulære refleks (VOR) og nystagmus ved måling, innspilling, visning
og analyse av øye- og hodebevegelser..

1.3

Tiltenkt bruk
Merk • ICS Impulse-systemet er kun ment å brukes av kvalifisert medisinsk personale.

Denne håndboken beskriver bruken av enheten i kombinasjon med programvaren ved testing av vestibularsystemet hos
barn og voksne. Det forutsettes at leseren har bakgrunnskunnskap om de medisinske og vitenskapelige fakta som ligger til
grunn for prosedyren. Derfor er undersøkelsesmetodene bare nevnt i den grad det er nødvendig for riktig, sikker bruk av
ICS Impulse-systemet.
Du finner mer informasjon i vHIT-opplæringsvideoen eller på www.icsimpulse.com. Les mer om forskningen bak ICSimpuls på www.headimpulse.com.

1.4

Om denne brukermanualen
Dette er din veiledning til bruk av de grunnleggende funksjonene som kreves for å navigere i OTOsuite Vestibular og de
ulike OTOsuite Vestibular-modulene. Dette inkluderer nøkkelfunksjoner som utskrift av testresultater, håndtering av
pasient- og brukeradministrasjon, samt administrasjon av data og testenheter.

Opplæring
Vi anbefaler at du gjør deg kjent med funksjonene til OTOsuite Vestibular og testenheten før du tester en pasient. På side
► 81 finner du informasjon om opplæringsmodulen, som er ment å hjelpe deg å lære deg hvordan du utfører en riktig
hodeimpulsmanøver før du foretar tester på en pasient.

1.4.1

ICS Impulse Sikkerhet
Denne håndboken inneholder informasjon og advarsler som må følges for å sikre trygg bruk av ICS Impulse-systemet.

Forsiktig • Eventuelle lokale forskrifter og bestemmelser må alltid følges.

Sikkerhetsinformasjon er angitt der det er relevant, og generelle sikkerhetsaspekter er beskrevet fra side ► 11

1.5

Typografiske konvensjoner
Bruk av Advarsel, Forsiktig og Merknad
For å gjøre oppmerksom på informasjon vedrørende sikker og egnet bruk av enheten eller programvaren bruker bruksanvisningen følgende varselsmeldinger:

Advarsel • Indikerer livsfare eller fare for alvorlig personskade for bruker eller pasient.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Forsiktig • Indikerer risiko for personskade på bruker eller pasient, eller risiko for skade på data eller enhet.

Merk • Indikerer at du må være spesielt oppmerksom.

1.5.1

Navigere i denne manualen
Vindusfaner, ikoner og funksjoner som kan velges er vist med fet skrift, som for eksempel i:

•

10

Klikk Lagre
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Sikkerhetsmerknader og advarsler
Denne bruksanvisningen inneholder informasjon og advarsler som må følges for å sikre trygg bruk av de enhetene og den
programvaren som er dekket i denne bruksanvisningen. Eventuelle lokale forskrifter og bestemmelser må også alltid følges.
Otometrics ICS-produkter er ikke konstruert for å bli brukt sammen med enheter som ikke er godkjent av Otometrics.
Kombinert bruk av deler som ikke er godkjent, kan føre til økt elektrisk lekkasje. Alle deler av ICS Impulse-systemet egner
seg til å brukes i pasientmiljøet.
Hvis ICS Impulse-systemet brukes sammen med en testenhet, må du kontrollere at alle opplysninger, forsiktighetsregler og
advarsler i bruksanvisningen for testenheten er fulgt.
Se de enkelte bruksanvisningene for spesifikke sikkerhetsregler for testmoduler og testapparater.
1. ICS Impulse-systemet, med brille, inneholder ingen deler som brukeren kan vedlikeholde selv. Av sikkerhetshensyn og
for at garantien skal være gyldig, skal service og reparasjon av elektromedisinsk utstyr bare utføres av produsenten av
utstyret eller av autoriserte verksteder. Hvis det oppstår feil, kontakter du leverandøren med en detaljert beskrivelse
av feilen(e). Bruk ikke enheten hvis det er feil på den.
2. Oppbevares utilgjengelig for væsker. La det ikke komme fuktighet inn i enheten. Fuktighet inne i enheten kan skade
instrumentet og kan føre til risiko for elektrisk støt for brukeren eller pasienten.
3. Bruk ikke instrumentet i nærheten av brennbare anestesimidler (gasser) eller i et oksygenrikt miljø.
4. Et laserprodukt i klasse 2 benyttes til kalibrering. Laserstrålen projiserer fra forsiden av brillene på en fast overflate.

Forsiktig • Se ikke direkte på laserne. Bruk av andre reguleringer eller justeringer, eller utførelse av andre
prosedyrer enn angitt her i håndboken, kan gi eksponering for skadelig stråling.

5. Det anbefales å installere enheten i et miljø med minst mulig statisk elektrisitet. Det anbefales for eksempel å bruke
antistatiske gulvtepper.
6. Ingen deler må spises, brennes eller på annen måte brukes til andre formål enn de bruksområdene som er angitt
under "Beregnet bruk" i denne bruksanvisningen.
7. Enheten kan kasseres som vanlig elektronisk avfall i henhold til lokale forskrifter.
8. Av sikkerhetsårsaker og grunnet virkningen på EMK må tilbehør som er koblet til kontaktene på utstyret være identisk
med utstyret som leveres med systemet.
9. Enheten kobles fra nettstrømmen ved at USB-kabelen trekkes ut.
10. Ikke berør ikke-medisinske deler, f.eks. datamaskin eller skriver, og pasienten samtidig.
11. Eksponering for elektromagnetiske felter kan forstyrre registreringen av riktige målinger. ICS Impulse Systemets
kameraer og gyroskoper er følsomme for elektriske forstyrrelser. Unngå statiske utladninger og elektromagnetiske
felter.
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12. Avslutt bruken av utstyret umiddelbart hvis det forekommer hudirritasjon eller ubehag.
13. Installasjon av annen tredjepartsprogramvare (programmer eller verktøy) enn angitt av Natus Medical Denmark ApS
kan skade dette systemets sikkerhet eller effekt.
14. ICS Impulse-systemet må installeres og settes i drift i samsvar med EMK-informasjonen her i håndboken. Bærbart og
mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke medisinsk elektrisk utstyr. ICS Impulse-systemet kan bli forstyret av annet
utstyr med CISPR-utslippskrav.
15. Bruk av annet tilbehør og andre kabler enn spesifisert for denne enheten kan gi økt utslipp eller redusert immunitet
for ICS Impulse-systemet. Se mer informasjon på side ► 230.
16. ICS Impulse-systemet må ikke brukes inntil annet utstyr. Hvis slik bruk er nødvendig, må utstyret eller systemet iakttas
for å sikre normal funksjon i den konfigurasjonen det vil bli brukt.
17. Det er en liten kjølevifte inne i brilleinnfatningen. Dersom kjøleviften mot formodning skulle være blokkert, kan temperaturen på brilleoverflaten som er i kontakt med pasienten, stige til 42,2 °C.
18. En hodeimpulstest bør ikke utføres på pasienter med nakkeskade eller på pasienter som har fått beskjed av legen om å
begrense eller unngå nakkebevegelser.
19. Advarsler

Når du kobler utstyr til USB-kontaktene, må du ta hensyn til følgende:
•

Utstyret må være sertifisert i henhold til relevante EN/IEC-sikkerhetsstandarder, f.eks. EN/IEC
60950.-

•

Bruk av tilkoblet utstyr i pasientmiljø, se Merknad 1. Påse at det elektromedisinske systemet oppfyller kravene i EN 60601-1 eller IEC 60601-1 (2005), 3. utg.

Merknad 1: ICS Impulse-systemet er del av et elektromedisinsk system. Ved montering av elektromedisinske systemer må personen som utfører monteringen ta hensyn til at tilkobling av annet utstyr
som ikke samsvarer med samme sikkerhetskrav som ICS Impulse-systemet, kan føre til at -systemets totale
sikkerhetsnivå reduseres. ICS Impulse-systemet er utformet for å sikre oppfyllelse av kravene i EN 606011 eller IEC 60601-1 (2005), 3. utg. når PC, skriver osv. plasseres utenfor rekkevidde for pasienten, dvs.
ikke nærmere enn ca. 1,5 meter / 5 fot.
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Oppstart av systemet
1. Slå på datamaskinen.
2. Dobbeltklikk OTOsuite Vestibular-ikonet.

Merk • For å forlenge levetiden for komponentene i brillene bør du lukke programvaren når den ikke er i bruk. Hvis
programvaren forblir åpen, fortsetter viften å gå og kjøle brillene.

Pålogging

Merk • Et brukernavn og passord for administrator angis ved ny installasjon av OTOsuite Vestibular. IKKE slett brukernavn og passord fra påloggingsskjermbildet før det er lagt til minst ett nytt brukernavn med passord. Påse at minst
én bruker har administratorrettigheter. Du finner informasjon om hvordan du legger til nye brukere på side ► 202.

På påloggingsskjermbildet

Merk • Passordet skiller mellom stor og liten bokstav.

1. Angi brukernavn.
2. Angi passord, og klikk OK

Otometrics - ICS Impulse USB

13

4 Forstå OTOsuite Vestibular-skjermbildet

4

Forstå OTOsuite Vestibular-skjermbildet

Navigeringspanel

A - Generelle pasientfunksjoner inkludert oppsett av nye pasienter og tilgang til listen over alle
pasienter det er innsamlet data for. Åpne pasientfunksjoner inkluderer endring av pasientinformasjon og kjøring av test(er) fra Automatisk protokoll-listen. Innsamlede tester åpner en liste
med alle tidligere innsamlede tester ordnet etter testdato. Se side ► 28.
B - Elementer gruppert i et sett menyer. Lisensen i brillene avgjør hvilke testgruppemenyer (f.eks.

Oculomotor, Hodeimpuls osv.) er åpne første gang OTOsuite Vestibular startes. Klikk
eller

for å vise

for å skjule elementer i en gruppemeny. Når programvaren startes på nytt, forblir grup-

pene som angitt i forrige økt.

Merk • Tidligere innsamlede data for pasienten er angitt med en hake ved siden av hvert testtypenavn.

C - Knapp for tilgang til Brukerveiledning.

14

Statuslinje

Knapp for å vise eller skjule Navigeringspanelet (D), Logg ut-knappen (E), gjeldende operatør (F), systemstatus (G), gjeldende dato (H) og gjeldende klokkeslett (I).

Vinduer med
faner

Fanene på øverste nivå samsvarer med menygruppen(e) der et element i gruppen er åpnet. I dette
eksempelet er fanen på øverste nivå Oculomotor (K). Det korresponderende delsettet av faner (J)
er tilgjengelig. Det aktive vinduet er det som brukes til innsamling av data. Fanene for de andre
vinduene gjør det mulig å gjennomgå og sammenligne dataresultater.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Oppstartsmodul
Hvilken test som åpnes når OTOsuite Vestibular startes, avhenger av innstillingene i Testalternativer. Velg Alternativermenyen i navigeringspanelet og klikk Testalternativer. Dette åpner Generelt-vinduet, som inneholder innstillingene for
Automatisk protokoll:
•

Automatisk protokoll er satt til Av - Når applikasjonen startes, åpnes testen som er valgt Oppstartsmodul. Hvis du vil
endre til en annen test, velger du testen i Oppstartsmodul-listen.

•

Automatisk protokoll er satt til På - Når applikasjonen startes, åpnes den første testen i Automatisk protokoll.

Starte datainnsamling
Datainnsamling startes ved å klikke testtypens navn i Automatisk protokoll-listen, eller ved å klikke testnavnet fra den
aktuelle testgruppen i navigeringspanelet.
•

Automatisk protokoll - Velg gruppen Testlister og klikk Automatisk protokoll.

Klikk testtypenavnet i listen.

Navn som er nedtonet i listen indikerer at brillene ikke inkluderer lisens for
denne testgruppen.
Se side ► 181 for informasjon om endring av Automatisk protokoll-listen.

Testkonfigurasjon-vinduet er det første vinduet. Valgene i dette vinduet samsvarer med den valgte testtypen.
Innstillingen for Vridning samsvarer med innstillingen i Testalternativer.
Automatisk protokoll satt til På - På slutten av hver innsamling er det første vinduet for hver ny testtype
Innsamling-vinduet, unntatt for følgende betingelser:
•

ROI-størrelsen er forskjellig fra den forrige testtypen (for eksempel Dix-Hallpike til Hodeimpuls

•

eller en Vridning-referanseramme er påkrevd fordi Vridning ikke er valgt for tidligere testtyper i listen

For disse unntakene er Testkonfigurasjon-vinduet det første vinduet for hver ny testtype.

Automatisk protokoll satt til Av - Klikk på testtypenavnet tilsvarer klikk på testtypenavnet i navigeringspanelet: En
enkelt test samles inn, og Analyse-vinduet vises på slutten av innsamlingen. For Syn nektet brukes innstillingen som
er indikert i testtypenavnet (i stedet for innstillingen som er valgt i Testalternativer). Denne innstillingen kan endres
i Testkonfigurasjon-vinduet før innsamlingen starter.
•

Testnavn i navigeringspanelet - Klikk testnavnet.

Otometrics - ICS Impulse USB
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I Testkonfigurasjon-vinduet velges den første valgknappen (valgknappen lengst til
venstre). Syn nektet og Vridning angis i henhold til Testalternativer-innstillingene.
Endringer i Syn nektet og Vridning beholdes hvis nye testmanøvre velges. Analysevinduet vises når hver test er fullført.

Presentasjonsfjernkontroll
Presentasjonsfjernkontrollen er en alternativ metode for enkelte testfunksjoner:

sjonstilbakemelding

I stedet for å klikke Senter før datainnsamlingen starter, holder du inne den
venstre knappen i minst 2 sekunder. (Skjermbildet oppdateres så snart du
slipper knappen.)

•

Hvis du vil starte en test

Trykk på venstre knapp

•

Forlenge testens varighet

Når datainnsamlingen har startet, holder du inne venstre knapp til en tone
bekrefter at testen er forlenget. (Skjermbildet oppdateres så snart du slipper
knappen.)

•

Hvis du vil stoppe en test

Trykk på høyre knapp

•

Angi en hendelsesmarkør på
registreringen for en LFH-test

Trykk på den venstre knappen når datainnsamlingen har startet

•

Hvis du vil merke registreringen for Skjelingsavviktesten

Trykk på venstre knapp for å angi det dekkede øyet

•

Ved bruk av Hodeposi-

Trykk på venstre knapp for å angi det udekkede øyet

Du finner mer informasjon om presentasjonsfjernkontrollen på side ► 211.

Endre størrelse på skjermområder

Merk • Hvis et område på skjermen er atskilt med en tykk, blå stolpe, kan størrelsen på områdene endres. Eksempel:
Sett markøren over den blå stolpen til en dobbel pil vises (A) for å øke bredden på navigeringspanelet. Klikk venstre
museknapp og dra stolpen til en ny plassering. Disse stolpene skiller vinduer loddrett som vist her, men kan også skille
vinduer vannrett.
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Bytte mellom visningsmoduser
Som standard vises testresultater for alle tester (Oculomotor , Hodeimpuls, og Posisjonell ) i like store vinduer (normal visningsmodus).
Hvis du vil forstørre ett vindu i gruppen, klikker du den lille boksen øverst i høyre hjørne i det vinduet.

Eksempel på normal visningsmodus som viser liten boks (A) for (2D-analyse-vinduet for Hodeimpuls)

Otometrics - ICS Impulse USB
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Hvis du vil gå tilbake til normal visningsmodus, klikker du de to overlappende boksene i det forstørrede vinduet.

Eksempel på normal visningsmodus som viser to overlappende bokser (B) (2D-analyse)

Vise øyeposisjonsregistreringer
Visningen kan tilpasses for tester som inkluderer øyeposisjonsregistreringer.
Avhengig av innstillingene i Testalternativer, vises horisontale (HR) og vertikale (VR) øyeposisjonsregistreringer i Øyeposisjonsregistreringer-vinduet. Det er separate innstillinger for Innsamling og Analyse. Disse innstillingene påvirker alle
pasienter.

Ved visning av pasientdata i Analyse kan du gjøre endringer som gjelder kun den åpne pasienten.
Hvis du vil endre hvilke registreringer som vises, merker du av eller fjerner avmerkingen for de aktuelle boksene i registreringsforklaringen. Den nye innstillingen brukes når testen analyseres på nytt. Når pasientfilen lukkes eller en annen test
fra testlisten for denne pasienten velges, endres visningen i henhold til hva som er valgt i Testalternativer.

Merk • Eventuelle endringer i innstillingene i Testalternativer mens pasienten er åpen blir brukt på den åpne pasienten.
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5

Styring av testdata
Åpne pasienten for å vise testdata. Klikk Innsamlede tester i Testlister-gruppen for å vise en liste med alle innsamlede tester for den åpne pasienten. Testene er ordnet etter testdato. Se side ► 28.

5.1

Testliste - analyse av enkelt test
I Test-vinduet kan du se listen over tester for en pasient. Hvis du klikker på kolonneoverskriftene, kan du sortere testene
slik at du lettere finner en spesifikk test. Kommentarer kan legges til for en spesifikk test.

Velge en test
Hvis du vil vise en spesifikk test, klikker
du Test-vindusfanen og deretter den
ønskede testen for å merke den.
For å gjøre det enklere å finne en
spesifikk test klikker du én av
kolonneoverskriftene. Klikk for eksempel Dato og kl.slett-kolonneoverskriften for å endre rekkefølgen fra
stigende rekkefølge (eldre til nyere) til
synkende rekkefølge (nyere til eldre).

Legge til kommentarer i en valgt test
Se side Angi testkommentarer ► 22 for mer informasjon om testkommentarer.
Når testen er valgt, legger du til kommentarer i
•

vinduet Kommentarer eller

•

klikk i vinduet Kommentarer inkluderer redigeringsverktøy.

Kommentarer ses i både Test- og Kommentarer-vinduene.

Hvis du vil merke en test for et bestemt formål (f.eks. for å angi unormale resultater), aktiverer du boksen under
kolonneoverskriften merket med det unike identifikatorsymbolet:
.
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Slette en valgt test
Hvis du vil slette en test, velger du testen og klikker Slett test. Se mer informasjon om valg av test på side Velge en test ►
19.

Forsiktig • Hvis du velger å slette en valgt test og klikker Ja når du blir bedt om det, blir testdataene slettet permanent. Det er ikke mulig å hente inn igjen testen.

Slette videoer
Det anbefales å slette unødvendige videoer for å frigjøre plass på harddisken. Når en video er slettet, kan den ikke
gjenopprettes.
Hvis innstillingen i Generelt-alternativene for Autolagre videoer er satt til Av, vises en melding hver gang en eller flere
nye videoer opprettes, der du blir spurt om du vil lagre videoen(e). Med dette alternativet kan du lagre bare videoene du
trenger.
Hvis testen inkluderer en øyevideo og en romvideo, er det ikke mulig å slette bare øyevideoen eller bare romvideoen.
Hvis du vil slette videoene for en valgt test, klikker du Slett video. Se mer informasjon om valg av test på side ► 19.

Gi nytt navn til en test
Hvis en test er utført med feil navn (Den valgte Kalorisk-testen var for eksempel Venstre kald, men Kalorisk testen som
ble utført var Høyre kald), kan du gi nytt navn til testen. Klikk Gi nytt navn til test. Velg det nye testnavnet fra nedtrekkslisten over tester. Hvis Syn nektet-status ikke er riktig, merker du av eller fjerner merkingen i Syn nektet-boksen. Klikk
Lagre.
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Hodeimpuls videoer
Se side ► 108 for informasjon om sletting av videoer fra Hodeimpuls Spill av-vinduet.

Video/opptak-avspilling videoer
Hvis du vil slette videoen(e), åpner du Videoer-menyen og klikker Videoopptak/avspilling. Klikk Spill av. Hvis testen ikke
er merket, klikker du den ønskede testen for å velge den. Klikk Slett video.

Forsiktig • Hvis du velger å slette videoen for den valgte testen og klikker Ja når du blir bedt om det, slettes videoen
permanent. Det er ikke mulig å hente inn igjen videodataene.
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Angi testkommentarer
Testkommentarer settes inn i Kommentarer-vinduet som inkluderer redigeringsverktøy.

Kommentarer-vinduet
(Hodeimpuls )

Klipp ut valgt tekst
Kopier valgt tekst
Lim inn tekst som ble klippet ut eller
kopiert
Anvend halvfet formatering
Anvend kursiv formatering
Anvend understreket formatering
Angre handlinger (tekstangivelse, tekstformatering osv.) fra og med den nyeste
handlingen og videre i motsatt rekkefølge
av de utførte handlingene.
Gjør om en angre-handling fra og med den
nyeste handlingen og videre i motsatt
rekkefølge av de angrede handlingene.

Kommentarer som settes inn under testing, lagres i samsvar med testtype og økt og kan ses og redigeres i Kommentarervinduet for den valgte testen.

Redigere kommentarer
Kommentarer ses i både Test- og Kommentarer-vinduene.

Kommentarer kan redigeres i Kommentarer-vinduet for den valgte testen. I Kommentarer-kolonnen i Test-vinduet kan
tekst settes inn og slettes.

Kommentarer i Se rapportalternativer-vinduet
Testkommentarer som settes inn under analyse, kan ses, men ikke redigeres, i Se rapportalternativer-vinduet.
Kommentarer kan inkluderes i rapporten.
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5.2

Testliste - analyse med kombinerte tester
Med dette testlistevinduet kan du velge hvilke tester som skal tas med i en kombinert testanalyse. Denne kombinerte testanalysen vises i analysevinduet (for eksempel Heksagram-analysen for Hodeimpuls-tester) og i rapporten.
Velge tester som skal inkluderes
Hvis du vil legge til en eller flere tester, klikker du knappen ved hvert testnavn i Vis-kolonnen. Hvis du vil fjerne en eller
flere tester, klikker du knappen ved testnavnet i Vis-kolonnen.
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6

Angivelse av pasientdata/-lister
Gjeldende pasient-gruppen
Gjeldende pasient-gruppen inneholder informasjon om den pasienten som for øyeblikket er åpnet.

•

Klikk Rediger for å endre pasientinformasjon.

•

Klikk Lukk for å lukke den aktuelle pasienten og starte en ny midlertidig pasient.

Merk • Hvis ingen pasient er åpen, er en midlertidig pasient tilgjengelig. Den midlertidige pasienten gjør det mulig å
starte testing uten å angi pasientdata.

Den midlertidige pasienten tildeles et entydig nummer basert på dato og klokkeslett for opprettelse av pasientrapporten
(ååååmmddttmmss hvor åååå = år, mm = måned, tt = time, dd = dag, mm = minutt og ss = sekund).
Når dataene er lagret, bes du redigere informasjonen om midlertidige pasienter. Informasjon om redigering av informasjon
om eksisterende pasient finnes på side ► 25.

Pasientgruppe
Med denne gruppen kan du opprette en ny pasient, vise en liste med eksisterende pasienter og gjennomgå alle tilgjengelige tester for en pasient.

Ny pasient
Hvis du vil skrive inn informasjon om en ny pasient, klikker du Ny pasient og legger pasientinformasjonen inn i skjemaet:
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•

Obligatoriske felter er merket med en stjerne (*).

•

Største antall tegn for alle felter er 45.

•

Pasientens ID kan bestå av tall eller bokstaver eller en kombinasjon av tall og bokstaver.

•

For å angi kjønn klikker du Pil ned og velger riktig alternativ.

•

Fødselsdatoformatet bestemmes av datamaskinens konfigurasjon og vises som mm/dd/åååå eller dd/mm/åååå hvor mm
= måned, dd = dag og yyyy = år. Bare tall er tillatt (bokstaver kan ikke brukes).

Merk • Pasientens fødselsdato kreves for å bestemme de aldersbestemte standarddataene som skal brukes til hodeimpulsforsterkninger for den aktuelle pasienten.

Klikk Avbryt for å lukke skjemaet uten å lagre endringene. Klikk Lagre for å lagre dataene.

Merk • Systemet varsler deg med en melding første gang et obligatorisk felt er tomt.

Eksisterende pasient

Merk • En fullstendig beskrivelse av pasientlisteoperasjoner er angitt fra side ► 175.

I gruppen Pasienter klikker du Pasientliste. I vinduet som vises, får du tilgang til eksisterende pasienter. Pasientinformasjonen delt inn i kolonner avhengig av type informasjon, for eksempel pasientnavn og identifikasjonsnummer.
Disse kolonnene har mulighet for å søke etter en bestemt pasient ved å angi noen tegn i identifikasjonsinformasjonen:
Etternavn.
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Klikk under kolonnetittelen i disse kolonnene der søkefunksjonen er tilgjengelig. En loddrett
markør (A) og knappen for å fjerne søket (B) vises.
•

Skriv inn én eller flere bokstaver eller tall for å søke.

•

Klikk

for å fjerne den inntastede teksten.

De innsamlede testene for en eksisterende pasient er angitt med en hake i den relevante testkolonnen:

Oculomotor
Hodeimpuls
Posisjonell
Kalorisk
Videoer (videofrenzel)

Merk • Det entydige identifikatorsymbolet (

) angir at brukeren har valgt å merke én eller flere tester eller videoer

for et bestemt formål (f.eks. kan det vise til unormale resultater, resultater som skal brukes til en studie osv.).

Klikk pasientens navn for å velge pasient. Med knapper nederst på pasientlisten kan du åpne og redigere pasientfilen:
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•

Klikk Åpne (eller dobbeltklikk) for å åpne pasienten og se testresultatene.
Tidligere innsamlede data for pasienten er angitt med en hake ved siden av hvert
testtypenavn.

Merk • Klikk Innsamlede tester i Testlister-gruppen for å vise en liste med
alle innsamlede tester for den åpne pasienten. Testene er ordnet etter testdato. Se side ► 28.

•

Klikk Rediger for å foreta endringer i den aktuelle pasientinformasjonen.
Endre pasientinformasjonen i dette skjemaet:

Obligatoriske felter er merket med en stjerne (*).

Otometrics - ICS Impulse USB

27

6 Angivelse av pasientdata/-lister

Slå sammen to pasienter
Med Slå sammen-vinduet kan data fra to pasienter slås sammen til én pasient.
1. I gruppen Pasienter klikker du Pasientliste.
2. Klikk i vindusfanen Slå sammen.

Merk • Det er ikke mulig å slå sammen en pasient som er åpen. Den første valgte pasienten identifiseres som
Pasient én. Den andre valgte pasienten identifiseres som Pasient to.

3. Velg de to pasientene som skal slås sammen.

Merk • Det er ikke mulig å slå sammen pasienter hvis to eller flere pasienter er valgt.

4. Klikk Slå sammen. (Knappen er plassert nederst til høyre i vinduet.)
5. Gå til enten Pasient én-listen eller Pasient to-listen, velg ønsket Etternavn, Fornavn, Pasient-ID, Kjønn og Fødselsdato som skal slås sammen i den nye filen som opprettes fra de sammenslåtte filene.

Merk • Det må foretas et valg for hvert felt, selv om det ikke er noen oppføringer i noen av pasientlistene. Data
slås sammen til den pasienten som ble opprettet først.

6. Klikk OK. Det vises en melding som bekrefter at de valgte pasientfilene ble slått sammen.

Innsamlede tester-listen
Klikk Innsamlede tester i Testlister-gruppen for
å vise en liste med alle innsamlede tester for den
åpne pasienten. Testene er ordnet etter testdato.
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Vinduet viser alle data som er innsamlet for den
aktuelle pasienten. Testene er ordnet etter dato
og testgruppe. (De nyeste testene står til slutt i
listen).
Hver testgruppe inneholder alle testgrupper som
er utført i denne gruppen.
Klikk ▶ for å skjule testlisten for en bestemt dato
eller for en bestemt testgruppe.
Klikk et testnavn for å vise testdataene. Se mer
informasjon om testlister på side ► 19.

Avlogging
Logg ut ved å klikke Logg ut (A) nederst til venstre i skjermbildet.
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7

Konfigurasjon før testing

7.1

Klargjøre pasient
Advarsel • En hodeimpuls bør ikke utføres på pasienter med nakkeskade eller på pasienter som har fått beskjed av
legen om å begrense eller unngå nakkebevegelser.

Før testing skal pasienten få disse alminnelige anbefalingene:
•

Alkohol skal ikke inntas de 48 siste timene før testen.

•

Bruk ikke sminke rundt øynene.

•

Bruk behagelige klær.

7.2

Klargjøre briller

7.2.1

Rengjøring og vedlikehold
ICS Impulse-brillene krever ikke forebyggende vedlikehold. Iaktta følgende anbefalte retningslinjer for rengjøring og vedlikehold.
•

La linsedekselet sitte på kameraet når brillene ikke er i bruk.

•

Hold instrumentet så rent og støvfritt som mulig. Fjern støv med en myk klut.

•

Rengjør om nødvendig brilleinnfatningen med en klut fuktet med en løsning av mildt rengjøringsmiddel og vann. Ikke
la det komme fuktighet inn i brillene. Hold fuktighet borte fra kjøleviften.

Forsiktig • Brillekomponentene må aldri sprayes eller nedsenkes i rengjøringsløsningene. Det kan skade elektronikken
og/eller optikken.

•

Rengjør om nødvendig speilet og/eller kameraet med den medfølgende rengjøringskluten. Fingeravtrykk på speilflatene kan gi unøyaktig pupillpåvisning. Hvis kameraet eller speilet ikke er rent, vil det vises artefakter under dataoppsamling.

Forsiktig • Feil rengjøring av enten speilet eller kameralinsen kan skrape opp overflatene.

Forsiktig • Det er en liten kjølevifte inne i brilleinnfatningen. Hold viftebladene fri fra hindringer.
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7.2.2

Bytte remmen
1. Fjern ansiktsputen.
2. Skyv plastklemmen ned med en penn, og dra ut remklemmen
festet til brillene.
3. Gjenta på den andre siden.
4. Fjern kabelen fra begge klemmene på remmen.

5. Ta en ny rem.
6. Hekt remklemmene på hver side av brillene.
7. Fest kabelen til begge klemmene på remmen.

7.2.3

Bytte ansiktsputen
Merk • Ansiktsputen til engangsbruk må erstattes for hver ny pasient.

1. For å fjerne ansiktsputen bøyer du brillene litt ut til siden på motsatt side av kamerasiden og vipper ut puten. Løsne
ansiktsputen fra den andre siden.
2. Kast den brukte ansiktsputen på forskriftsmessig måte.
3. Ta en ny ansiktspute.
4. Sett tappen på ansiktsputen over hullet på kamerasiden på brillene.
5. Påse at ansiktsputen ligger inni nesestykket.
6. Bøy brillene litt på motsatt side, og sett tappen på ansiktsputen over hullet på siden av brillene.
7. Dobbeltsjekk at begge sider er satt helt inn ved å skyve inn på hver side.
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7.3

Plassere briller
Når brillene er riktig plassert, sitter de bekvemt over neseryggen og skal ikke gli under testen.

Forsiktig • Brillenes tilpasning er viktig. Dårlig brilletilpasning kan medføre unøyaktig datainnsamling. Briller som glir
gir ofte unøyaktige forsterkningsverdier (for høye).

Merk • Du finner mer informasjon i vHIT-opplæringsvideoen eller på www.icsimpulse.com.

1. Før brillene settes på pasienten, sørger du for at
–

brillene har en ny, ubrukt ansiktspute. Se side ► 31.

–

speilet er rent. Se side ► 30.

Merk • Ansiktsputen til engangsbruk må byttes for hver ny pasient.

Forsiktig • Feil rengjøring kan skrape opp speilflatene.

2. Bytt om nødvendig remmen. Se side ► 31.
3. Plasser brillene over neseryggen på pasienten.
4. Før remmen over pasientens ører og rundt baksiden av hodet.
5. Stram remmen godt nok til at brillene ikke beveger seg under testingen.
6. La det være litt fleksibilitet i kablene, slik at hodet kan bevege seg under testingen, og hekt kabelhekten fast i pasientens klær på skulderen.
7. Påse at øynene er vidåpne med øyelokkene i en slik posisjon at de ikke forstyrrer pupillpåvisningen. Juster om nødvendig huden rundt øyet:
Vipp nedre kant av brillene ut og vekk fra ansiktet, og dra huden under øyet ned før du flytter brillene slik at de holder
huden på plass. Vipp øvre kant av brillene ut og vekk fra ansiktet, og dra huden over øyet opp før du flytter brillene slik
at de holder huden på plass.
8. Undersøk brillenes tilpasning visuelt.
9. Når brillene er satt på pasienten og remmen er strammet, kontrollerer du hvordan brillene er tilpasset vedkommendes ansikt. Hvis det er mellomrom mellom brillene og pasientens ansikt, kan brillene gli. Hvis dette er tilfelle,
må du overveie å bruke ansiktspute nr. 2.
Mellomrom er ofte synlige hvis ansiktspute nr. 1 brukes på en pasient med flat neserygg, et trekk man ofte ser hos personer med asiatisk opprinnelse.
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Ansiktsputetyper
Ansiktspute nr. 1

Ansiktspute nr. 2

Brilletilpasning
Uriktig brilletilpasning

Riktig brilletilpasning
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Bruk av feil ansiktspute kan føre til dårlig datakvalitet
Eksempel 1 - Data innhentet fra asiatisk/koreansk person
Med ansiktspute nr. 1

Forsterkningsverdiene er spredte, og øyeregistreringen er større en hoderegistreringen. Disse dataene er et resultat av at
brillene har glidd.
Med ansiktspute nr. 2

Forsterkningsverdiene er samlet, og øyeregistreringenes amplitude reduseres. Disse dataene indikerer at brillene sitter som
de skal.
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Eksempel 2 - Data innhentet fra en asiatisk/filippinsk person
Med ansiktspute nr. 1

Forsterkningsverdiene er samlet, og øyeregistreringene er under hoderegistreringen. Disse dataene indikerer at brillene sitter som de skal.
Med ansiktspute nr. 2

Forsterkningsverdiene er spredt, og det er støy i øyeregistreringene. Ansiktspute nr. 2 var ukomfortabel, fikk pasienten til
å blunke mye og hindret pasienten i å fiksere på fikseringspunktet under hodeimpulsmanøveren.
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7.4

Synsnektet løsning og plassering av briller

7.4.1

Klargjøre
1. Ikke test i et helt mørklagt rom. Det virker kanskje IKKE intuitivt, men for optimale resultater er omgivelseslys gunstig
for å oppnå et helt lystett testmiljø for pasienten
2. For pasienter med lange øyevipper anbefales det å fjerne eventuell maskara. Maskara på innsiden av det svarte vinduet
i høyre øyekopp (hvorigjennom pupillen og øyet registreres) påvirker både pupill- og øyeregistrering

Viktig • IKKE RØR DET SVARTE VINDUET
Når koppen for høyre øye håndteres, må ikke det svarte vinduet røres. Oljer i huden begrenser virkningen av det
tåkereduserende belegget på vinduet. Fingeravtrykk gjør det vanskelig å registrere pupillen.

3. Skaff en synsnektløsning (inkluderer en kopp for høyre øye og en lapp for venstre øye).

Forsiktig • Synsnektløsningen for engangsbruk skal skiftes for hver nye pasient, og skal ikke rengjøres og gjenbrukes.

Kopp for høyre øye

Lapp for venstre øye

4. Informer pasienten om at rommet vil bli helt mørklagt en kort stund. Si til dem at selv om de ikke kan se ut, så kan
kameraet i brillene fortsatt registrere øyebevegelsen deres.

7.4.2

Feste koppen på høyre øye
1. Fjern plastdekselet fra baksiden av koppen.
2. Be pasienten åpne øyet helt opp.

Merk • Det er enklest å plassere koppen hvis du og pasienten sitter på samme nivå i stedet for at du står over pasienten.

3. Be pasienten se rett frem. Pupillen skal være midt i det svarte vinduet.
4. Hvis pasientens øyelokk faller, holder du det oppe mens du plasserer koppen. Det bidrar til å holde pasientens øye
helt opp under testingen.
5. Brett bakover den innvendige kanten av koppen og plasser kanten mot høyre side av nesen.

36

Otometrics - ICS Impulse USB

7 Konfigurasjon før testing

A. Kant

B.

Brett bakover den indre kanten

6. Påse at koppen er sentrert over øyet (ikke vinklet opp eller ned).

Viktig • IKKE RØR DET SVARTE VINDUET
Når koppen for høyre øye håndteres, må ikke det svarte vinduet røres. Oljer i huden begrenser virkningen av det
tåkereduserende belegget på vinduet. Fingeravtrykk gjør det vanskelig å registrere pupillen.

7. Trykk forsiktig rundt kantene for å sørge for god forsegling hele veien rundt. Kontroller at koppen er lystett.

7.4.3

Feste lappen på venstre øye
1. Fjern plastdekselet fra baksiden av lappen.
2. Be pasienten lukke øyet.
3. Plasser lappen med den bredere siden mot nesen. Påse at lappen er sentrert over øyet (ikke vinklet opp eller ned).
4. Trykk forsiktig rundt kantene for å sørge for god forsegling hele veien rundt. Kontroller at lappen er lystett.

7.4.4

Verifisere lystetthet
1. Gi pasienten et par minutter til øynene tilpasser seg.
2. Spør pasienten om han ser synlig lys. IKKE be pasienten se direkte på en lyspære (spotlys, halogen, lysrør).
3. Når den synsnektede koppen og lappen er godt festet og pasienten ikke kan oppdage lys, fortsetter du med å plassere
brillene på pasienten

7.4.5

Plassere briller over den synsnektede løsningen
Merk • Før brillene plasseres over synsnektløsningen, må du påse at brillene har en ny, ubrukt ansiktspute.

1. I OTOsuite Vestibular-programvaren åpner du en test fra enten testgruppen Oculomotor eller Posisjonell, eller gå til
testgruppen Videoer og åpne Videoopptak/avspilling.
2. Plasser brillene på pasienten med koppen sentrert inne i brillene.
3. Stram remmen slik at brillene holder seg på pasienten under testingen, men brillene må IKKE være så stramme som
under hodeimpulstesting.
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Merk • Remmen behøver bare å være stram nok til at brillene sitter på under testing (spontan nystagmus, blikk, posisjonell). Remmen må ikke strammes like mye som for hodeimpulstesting. En rem som er for stram, skyver synsnektløsningen inn i ansiktet og volder ubehag, noe som forvansker registrering av øyebevegelse.

4. Kontroller at øyet er sentrert inne i koppens vindu.
Riktig plassering

Feil plassering

A. Ikke sentrert loddrett: Bør se mer av øyelokket over øyet.
B. Ikke sentrert loddrett: Bør se mindre av området under øyet.
C. Ikke sentrert vannrett: Koppens innerkant er ikke nær nok nesen. Merk
øyekroken i kanten av koppen.
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7.4.6

Fjerne koppen og lappen for synsnekt
Merk • Å fjerne synsnektkoppen og lappen langsomt er langt mer behagelig enn å fjerne dem hurtig. Litt vann mellom
pasientens hud og koppen og/eller lappen gjør det lettere å fjerne dem.

1. Be pasienten lukke øynene.
2. Dra koppen og lappen LANGSOMT av pasientens ansikt.
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8

Oculomotor

8.1

Testmiljø
Testmiljøet kan variere, men må gjøre det mulig å plassere pasienten minst én meter fra veggen (eller en annen fast overflate som kan brukes som projiseringsflate).Denne posisjonen brukes til kalibrering og til Sakkade- og VOR-testing. For
Blikk (Blikk og Spontan) og Skjelingsavvik-testing trenger pasienten bare å være komfortabelt plassert enten sittende
eller liggende på ryggen med hodet i 30° vinkel.

For kalibrering og testformål:

Merk • Pasienten bør sitte i en stol som er stasjonær og ikke svinger.

1. Velg en vegg som gjør det mulig å plassere pasienten minst én meter foran fikseringsprikken.
2. Anvend en av fikseringsprikkene i systemet på veggen et sted som gjør det mulig å plassere pasienten rett foran fikseringsprikken.

8.2

Ta opp video av øyebevegelse under testing
Merk • Opptak må være avmerket for å kunne spille av innsamlede data.

Video-vinduet viser et bilde av øyet.
Opptak (A) er avmerket som standard. Videoopptaket av øyet og datainnsamlingen starter samtidig.

8.3

Detektere pupill
Du finner instruksjoner for riktig plassering av bare brillene på side ► 32.
Du finner instruksjoner for riktig plassering av synsnektløsning på side ► 36.
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1. Velg testen: Blikk, VOR, Skjelingsavvik eller Sakkade.
2. Velg testtypen. Det finnes for eksempel to testtyper for Blikk-testen: Blikk og Spontan.

Merk • Syn nektet skal ikke være avmerket under kalibrering.

3. Hvis du bruker synsnektet løsning, merker du av for Syn nektet.

Merk • Uten lisensen er det ikke mulig å fastslå om Vridning nystagmus er til stede under testingen. Innkjøp av lisens
gir øyeposisjonsregistrering og LFH-graf.

4. Hvis du vil samle inn Vridning-data, merker du av for Vridning. (Hvis du vil at Vridning skal være valgt som standard,
velger du alternativet for denne testtypen i Testalternativer det aktuelle vinduet for denne testgruppen.) Se side ►
256 for å forstå økningen i videofilens størrelse når Vridning er valgt.
5. Velg testmanøveren (A). Det finnes for eksempel sju manøvre for Blikk-testen: Senter, Venstre, Retur venstre,
Høyre, Retur høyre, Opp og Ned.

Merk • Hvis du velger enten Syn nektet eller Vridning, endres innsamlet rammefrekvens til 60 fps (rammer per
sekund). Denne hastigheten gjør at kameralukkeren kan holdes åpen lenger (øker lyseksponeringen), noe som gir bedre
bildekvalitet.
Når Syn nektet er valgt, vises en avmerking i den synsnektede kolonnen i testlisten.

6. Ved innsamling av Vridning-data
A. Be pasienten se rett frem og holde øynene helt åpne.
B. Klikk Innsamling. Vridning-referanserammen vises nederst til høyre i Testkonfigurasjon-vinduet.
Referanserammen sammenlignes med de innsamlede dataene for å fastslå om vridende øyebevegelse er til stede.
Referanserammen kan brukes til alle påfølgende LFH-tester. Hvis kvaliteten er dårlig, instruerer du pasienten på nytt
og klikker Innsamling igjen.
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God kvalitet

Dårlig kvalitet

7. Posisjoner pasienten. Se side ► 40.
8. Plasser ROI (undersøkelsesfeltet) rundt pupillen:
–

Klikk den grønne boksen, og dra for å midtstille den på pupillen, eller

–

Klikk pupillen for å midtstille pupillen i den grønne boksen.

9. I Video-vinduet velger du bildetypen som skal vises: Gråtonebilde (A) eller Pupillplassering (B).

Merk • Valg av Gråtonebilde eller Pupillplassering brukes bare til innstilling av pupilldeteksjon. Øyevideo registreres
alltid i gråtoner.

10. Hvis pupillen ikke ble oppdaget automatisk, velger du Auto-grenseverdi. Trådkorset midtstilles på pupillen.
11. Be pasienten se på fikseringspunktet. Vurder pupilleregistreringen ved å iaktta trådkorset. Hvis trådkorset ikke registrerer pupillen (hopper rundt og holder seg ikke midtstilt på pupillen), justerer du med + eller - på terskelglideknappen.
Pupillpåvisning sikrer at pupillen registreres på riktig måte under kalibrering og datainnsamling.
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Merk • Foreta ytterligere justeringer for å fjerne eventuelle hvite felter utenfor det hvite, sirkelformede bildet av
pupillen.

12. Velg OK for å godta ROI-posisjon.
13. Hvis kalibrering ikke er utfør ennå, fortsetter du på side ► 43.

8.4

Kalibrering
Forsiktig •

Under denne prosedyren vil begge laserne slå seg på. Se ikke direkte på laserne. Bruk av andre regule-

ringer eller justeringer, eller utførelse av andre prosedyrer enn angitt her i håndboken, kan gi eksponering for skadelig
stråling.

1. Klikk Lasere på for å slå på begge laserne.

2. Be pasienten plassere venstre og høyre prikk like langt fra hver side av fikseringspunktet.

3. Be pasienten se på venstre prikk, deretter på høyre prikk. I Video kontrollerer du at trådkorset fortsetter å registrere
pupillen.
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Merk • Bruk Sanntidsregistreringer (X-akse i sekunder)-vinduet til å overvåke hode- og øyedata. Når du iakttar den
oransje hoderegistreringen og den grønne øyeregistreringen, kan du avgjøre om pasienten beveger hodet eller øynene
(i stedet for å se på fikseringspunktet), blunker for mye eller ikke følger anvisningene som gis (samarbeider ikke).

4. Hvis trådkorset ikke registrerer pupillen (hopper rundt og holder seg ikke midtstilt på pupillen), justerer du med +
eller - på terskelglideknappen.
Under kalibreringen bes pasienten flytte blikket mellom de to prikkene som vises når laserne er slått på. Etter hvert
som pasientens blikk flytter seg, registreres pupillens bevegelse.

Merk • Når en pasient ikke kan kalibreres (f.eks. fordi synet er så dårlig at pasienten ikke ser fikseringspunktet eller
laserstråleprikkene), klikker du Standard for å bruke kalibreringens standardverdier (∆ = 21). Sørg for at pasienten ser
rett frem på fikseringspunktet før du klikker Standard.

Øyebevegelsen mellom de to laserstråleprikkene måles og kalibreres mot de kjente verdiene mellom laserstråleprikkene som projiseres fra brillene. Kalibreringsverdiene gjelder for pikselplassen som tilsvarer 7,5 grader til venstre eller
høyre for sentrum. Forskjellen mellom høyre og venstre tilsvarer antallet piksler for en 15 graders bevegelse av øyet.
Disse verdiene benyttes til å analysere øyebevegelse under hodeimpulstesting.
5. Klikk Kjør.

6. Be pasienten vende seg mot fikseringspunktet og holde hodet i ro.
7. Be pasienten følge laserstråleprikken.

Merk • Kalibreringsverdiene lagres automatisk. Den lagrede kalibreringsverdien kan brukes til alle testene. Det er ikke
nødvendig å rekalibrere mellom testene, med mindre brillene har beveget seg. Hvis du går ut av pasientfilen og åpner
den igjen, må du kalibrere på nytt.

Kalibreringskontroll
1. Be pasienten se på fikseringspunktet og bevege hodet fra side til side i en liten vinkel (cirka 10 grader).
2. Kontroller at øye- og hodehastigheten stemmer overens.
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God kalibrering – Øye- og hodehastighet stemmer overens

(Eksempler på dårlig kalibrering viser en kalibrering utført i Hodeimpuls)

Dårlig kalibrering - Øyehastigheten er for lav

Dårlig kalibrering – Øyehastigheten er for høy

3. Hvis øye- og hodehastigheten ikke stemmer overens, må du rekalibrere eller granske pasientens anamnese.
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Merk • Hvis pasienten må foreta refikseringssakkader under lavfrekvente hoderotasjoner, kan det antyde enten
vestibulært tap, cerebral dysfunksjon eller begge deler. Hvis testresultatene omfatter refikseringssakkader
under lavfrekvente hoderotasjoner, anbefales det at resultatene av hodeimpulstesten tolkes med forbehold.
Data som IKKE er innenfor normale grenser, kan ha sammenheng med en perifer og/eller sentral forstyrrelse.
Bruk VOR-testene til å vurdere en pasient med refikseringssakkader under kalibreringskontroll.

4. Straks kalibreringen er kontrollert og du er fornøyd med resultatet, klikker du Godta.

Innsamling-vinduet åpnes, og innsamling av hodeimpulsdata kan starte.

Forsiktig • Straks kalibrering er foretatt, anbefales det at brillene på pasientens hode ikke flyttes.
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8.5

Optimalisere innsamling
Dette programmet har disse funksjonene for å sikre god datainnsamling:
•

Ekstern monitor
Du kan vise et større bilde av øyet på en ekstern monitor. Hvis en ekstern monitor er koblet til datamaskinen, plasserer du monitoren der du enkelt kan se øyevideoen. Hvis du vil vise øyevideoen på datamonitoren og på en ekstern
monitor, klikker du

. Den eksterne monitoren viser LFH-verdien i sanntid for LFH-tester og Medgått tid. For

Blikk-testene endres Blikkposisjon i henhold til graden av øyebevegelse fra senter under testing. For Sakkade-tester
vises Godtatt og Innsamlet antall sakkader under testing. Under avspilling viser den eksterne monitoren øyevideoen.
Hodeposisjonstilbakemelding eller Synkronisert romvideo vises også hvis de er valgt i Testalternativer.
Merk • Den eksterne monitoren støttes ikke for hodeimpulstesting.

•

Hodeposisjonstilbakemelding
For LFH-tester er Hodeposisjonstilbakemelding-alternativet standardinnstillingen. Når dette alternativet er valgt,
vises en referansegrafikk av pasientens hodeposisjon i sanntid på datamonitoren. Se informasjon om innstilling av dette
alternativet på side ► 187.

8.6

Blikk-tester
I disse testene samler brillene inn horisontale og vertikale øyeposisjonsdata. OTOsuite Vestibular-programvaren behandler
øyeposisjonsdataene og beregner den langsomme fasehastigheten (LFH).Høyhastighetskameraet fanger inn bildet av øyet.

Blikk-tester gir mulighet til å vurdere med hensyn til blikk og spontan nystagmus. Formålet med disse to testtypene er å
identifisere nystagmus som frembringes ved å be pasienten se på visse posisjoner. Pasienten befinner seg typisk i sittende
stilling eller i kalorisk posisjon (hodet i 30° vinkel). Øyets posisjon beregnes og vises som Blikkposisjon.

Blikk
Denne testtypen evaluerer pasientens øyebevegelse når øynene er fiksert i ulike retninger (Venstre, Høyre, Opp, Ned og
Senter). Det finnes ytterligere to testbetingelser (Retur venstre og Retur høyre). Disse betingelsene evaluerer returnystagmus. Testen startes mens pasienten ser mot venstre eller mot høyre. Deretter samles data inn mens pasienten flytter blikket tilbake til senter.
Den som vurderer pasienten, vil gi stimuli som pasienten skal se på. Disse stimuliene kan være testerens finger, et redskap
(f.eks. en pennespiss eller hårspenne) eller laserlyset på en vegg fra en presentasjonsfjernkontroll. Eller, slik tilfelle er med
synsnektet testing, kan pasienten bes muntlig se i en valgt retning. Ifølge ANSI-standarden bør øynene tas opp i minst 10
sekunder med øynene plassert i 30° vinkel fra senter, høyre og venstre og 25° fra senter for opp og ned. Blikkposisjonen
angir hvor mange grader fra senter pasienten ser. For å vurdere med hensyn til vekslende eller retningsendrende nystagmus bør øynene tas opp i minst 2 minutter. Merk at hvis pasienten bes se lenger enn ovennevnte grader, kan det føre
til endepunktsnystagmus som ikke er diagnostisk relevant. Blikk-testen kan utføres med syn eller med syn nektet.

Spontan
Denne testtypen vurderer pasientens øyebevegelse når øynene er i primærposisjonen og ser rett frem uten visuelle
stimuli. Ifølge ANSI-standarden bør øynene tas opp i minst 20 sekunder. Pasienten eller pasientens hode kan befinne seg i
forskjellige tilstander så som sittende, på rygg, hake til bryst eller hode strukket bakover. Spontan-testen kan utføres med
syn eller med syn nektet.

Annet
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Med denne testtypen kan du definere testen du vil samle inn, og gir deg mulighet til å evaluere pasientens øyebevegelse.

8.7

Samle inn Blikk-data
Du finner mer informasjon om innstillingene som er tilgjengelige i Testalternativer ved innsamling av data på side ► 180.

Merk • Midlertidige pasienter kan starte testing uten at pasientdata legges inn. Se side ► 24 for å opprette en ny
pasient eller åpne en eksisterende pasient.

Ved innsamling av data kan du overvåke hodebevegelse med Hodeposisjonstilbakemelding-skjermbildet eller Synkronisert romvideo. Du kan også velge ikke å bruke noen av dem. (Standardvisningen er angitt i Testalternativer.)

Merk • Hvis du bruker Synkronisert romvideo, må du kanskje justere kameraposisjonen for å sikre at pasientens hele
hode ses i videoen under datainnsamlingen. Hvis du spiller inn lyd, er det viktig å plassere kameraet slik at omgivelsesstøyen reduseres til et minimum.

1. Posisjoner pasientens hode.
2. Angi senter-referansepunkt:
A. Instruer pasienten.
B. Klikk Laser på (A).
C. Be pasienten se på laserpunktet som vises på veggen. Kontroller at hodet er midtstilt, klikk Senter eller hold
inne venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen i minst 2 sekunder. (Skjermbildet oppdateres så snart du
slipper knappen.)

3. Be pasienten se rett frem på fingeren din. Kontroller at den viste blikkposisjonen er 0°.
4. Fortsett i henhold til valget:
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•

Testbetingelse - alle unntatt Retur venstre
Be pasienten følge stimuleringen til ønsket blikkposisjon: Klikk Start eller trykk på venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å starte datainnsamlingen.

•

Testbetingelse - kun Retur venstre
Be pasienten følge stimuleringen til venstre eller høyre. Klikk Start eller trykk på venstre knapp på
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presentasjonsfjernkontrollen for å starte datainnsamlingen. Når innsamlingen har startet, ber du pasienten flytte
blikket tilbake til sentrert blikkposisjon.
Klikk Utvid eller hold inne venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å fortsette innsamling av data ut over
den maksimale varigheten som er angitt i testalternativene. En tone bekrefter at testen er forlenget. Klikk Stopp eller
trykk høyre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å stoppe innsamlingen.

Øyeposisjonsregistreringer
Avhengig av innstillingene i Testalternativer, vises horisontale (HR) og vertikale (VR) øyeposisjonsregistreringer i Øyeposisjonsregistreringer-vinduet.Bruk en av de følgende metodene for å sette inn en hendelsesmarkør ( ) i registreringen
under innsamling:
•

Trykk på venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen.

•

Klikk Hendelse.

Hendelsemarkørene settes inn under registreringen.

LFH-verdi
Sanntidsverdien for LFH (langsom fasehastighet) er en anslått verdi beregnet i samsvar med mengden av variabilitet rundt
LFH-estimatet. Verdien vises enten i grønt eller oransje i øvre høyre hjørne av vinduet.
•

Grønn: Når variabiliteten er lav, er det høy sannsynlighet for at verdien er pålitelig.

•

Oransje: Når variabiliteten er høy, er det mindre sannsynlighet for at verdien er pålitelig.

Merk • LFH-verdier vist i oransje bør anses som mindre pålitelige, men ikke unøyaktige.

Blikkposisjon-verdi
Blikkposisjon-posisjonsverdien (B) er graden av øyebevegelse fra senter. Posisjonen vises før datainnsamling starter, samt
under datainnsamling. Øyebevegelse mot venstre er en negativ verdi. Øyebevegelse mot høyre er en positiv verdi.

Merk • Du finner mer informasjon i Oculomotor-opplæringsvideoen eller på www.icsimpulse.com.

Følgende vises i Innsamling-vinduet:
A. Testtype – navnet på testen som det er samlet inn data for
(Navnet inkluderer testretningen og testforholdene.)
B. Medgått tid – testens varighet
C. Bildehastighet – dataopptakets hastighet i rammer per sekund (fps)
D. Kalibrering ∆ – avstanden i piksler mellom høyre og venstre øyeposisjoner målt under kalibrering
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Systemet stopper automatisk når maksimal testvarighet er nådd. (Maksimal testvarighet er angitt i Testalternativer.)
•

Klikk Utvid eller hold inne venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å fortsette innsamling av data ut over
den maksimale varigheten som er angitt i testalternativene. En tone bekrefter at testen er forlenget. Klikk Stopp eller
trykk høyre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å stoppe innsamlingen.

•

Hvis du vil stoppe testen tidlig, klikker du Stopp eller trykker på høyre knapp på presentasjonsfjernkontrollen. Data lagres.

•

Hvis du vil stoppe testen tidlig, uten å lagre data, klikker du Avbryt.

Dataene analyseres og vises i Analyse-vinduet.

8.8

Blikk-dataanalyse
Hvis du vil vise en spesifikk test, klikker du Test-vindusfanen og deretter den ønskede testen for å merke den. Se mer
informasjon om valg av test på side ► 19.

8.8.1

Analyse-vinduet
Analyse av testresultatene kan vises i normal visningsmodus eller i forstørret modus. Se side ► 17.

Øyeposisjonsregistreringer
Avhengig av innstillingene i Testalternativer, vises horisontale (HR) og vertikale (VR) øyeposisjonsregistreringer i Øyeposisjonsregistreringer-vinduet.
Hvis du vil endre hvilke registreringer som vises, merker du av eller fjerner avmerkingen for de aktuelle boksene i registreringsforklaringen. Den nye innstillingen brukes når testen analyseres på nytt. Når pasientfilen lukkes eller en annen test
fra testlisten for denne pasienten velges, endres visningen i henhold til hva som er valgt i Testalternativer.

Merk • Eventuelle endringer i innstillingene i Testalternativer mens pasienten er åpen blir brukt på den åpne pasienten.

Registreringene sentreres rundt markøren. Rapporten skriver ut den delen av registreringen som ses i Registreringervinduet sentrert rundt markøren.

Langsom fase-hastighet-grafen
Formålet med denne grafen er å dokumentere styrken i nystagmus. Denne grafen viser de individuelle nystagmuspunktene
som LFH-algoritmen identifiserer for horisontal høyre (HR) og vertikal høyre (VR) registrering.
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LFH-topp (°/s)-toppen er angitt i grafen med en firkant.
Hvis du vil velge et bestemt punkt, klikker du den eller bruker venstre/høyre piltaster for å bevege deg mellom punkter
(mellom pulser). Vinduet LFH (B).

Merk • Velg TR for å vise øyeposisjonsregistreringen og LFH-grafen for Vridning.

Hvis algoritmen ikke velger en topp, angir du toppen for den aktuelle registreringen manuelt. Se beskrivelsen av Ny
analyse-vinduet på side ► 52 hvis du vil velge når analysen skal begynne.
Se side ► 247 for informasjon om hvordan Topp (°/s) fastsettes.

Analysedetaljer - Info

Testparameterne er angitt:
•

Testtype – navnet på testen som det er samlet inn data for

•

Operatør – personen som var logget inn i OTOSuite Vestibular-programvaren da dataene ble samlet inn

•

Kalibrering ∆ – avstanden i piksler mellom høyre og venstre øyeposisjoner målt under kalibrering

•

Testtidspunkt – dato og klokkeslett da datainnsamling ble startet
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•

Medgått tid – testens varighet

•

Analysens starttidspunkt – tidspunktet da analysen startet

LFH-verdiene
•

Punkt (°/s) – den langsomme fasehastigheten for det valgte punktet (valgt puls)

•

Topp (°/s) – der den langsomme fasehastighetens topp er satt
Se side ► 247 for informasjon om hvordan Topp (°/s) fastsettes.

•

Gj.sn. (°/s) – gjennomsnittlig hastighet for alle analyserte data

•

Min (°/s) – minste hastighet for alle analyserte data

•

Maks. (°/s) – maksimal hastighet for alle analyserte data

Analysedetaljer - Kommentarer
Testkommentarer kan skrives inn før, under og etter testingen. Hvis du vil legge til eller endre kommentarer, klikker du
Kommentarer-vindusfanen. Du finner informasjon om redigeringsverktøyene på side ► 22.

Merk • Tekst som tidligere er lagt inn i Test-vinduet, vises i Kommentarer-vinduet.

Analysedetaljer - Ny analyse

Analysens starttidspunkt - Alle registreringer
Slik utelukker du data i en registrering fra analysen:
1. Beveg den svarte markøren til det nye starttidspunktet i Øyeposisjonsregistreringer-vinduet.
2. Gå til Analysedetaljer-vinduet og klikk Ny analyse-vindusfanen.
3. Hvis du vil analysere på nytt, klikker du
•

Analyser på nytt fra markør - analyserer alle registreringer med starttid innstilt på neste hele sekund etter
markørposisjonen

•

Analyser hele registreringen på nytt - analyserer alle registreringer fra begynnelsen

Merk • Starttidspunktet vises i Info-vinduet.

52

Otometrics - ICS Impulse USB

8 Oculomotor

LFH-graf
Merk • Uten lisensen er det ikke mulig å fastslå om Vridning nystagmus er til stede under testingen. Innkjøp av lisens
gir øyeposisjonsregistrering og LFH-graf.

Velg registreringen som skal endres ved å velge HR, VR eller TR.
•

•

Punkt (°/s)
–

Slett - ekskluderer det valgte punktet fra analysen og rapporten

–

Gjenopprett - gjenoppretter alle punkter som er slettet manuelt

Topp (°/s)
–

Velg - angir en ny topp i henhold til markørens posisjon

–

Gjenopprett - gjenoppretter toppen til plasseringen som fastslås av algoritmen

Se side ► 247 for informasjon om hvordan Topp (°/s) fastsettes.

8.8.2

Spille av innsamlede data
Øyeposisjonsregistreringene og øyevideoen kan spilles av synkront med hodeposisjonstilbakemeldingen eller romvideoen
som ble tatt opp under testing.
Knapper og alternativer for videoavspilling

Spill av

Starter synkronisert avspilling.

Pause

Setter synkronisert avspilling på pause.

Stopp

Stopper synkronisert avspilling.

Spill av fra markør

Velg å starte avspilling der markøren befinner seg. Hvis avspilling ikke er
valgt, starter det ved begynnelsen av registreringen.

Hastighet

Merk • Før du stiller inn avspillingshastigheten, må du kontrollere den
registrerte bildehastigheten (fps) angitt under øyevideoen.

•

Normal - en øyevideo som tas opp ved 30 bilder per sekund, kan bare
spilles av ved normal hastighet.

•

Langsom - en øyevideo som tas opp ved 60 bilder per sekund, kan spilles av ved normal eller langsom hastighet.

•

Langsommere - en øyevideo som tas opp ved > 60 bilder per sekund,
kan spilles av ved normal, langsom eller langsommere hastighet.

8.8.3

Blikkgraf
Klikk fanen Analyse for data som er innsamlet før versjon 4.0. Gå til vinduet Analysedetaljer og klikk fanen Ny analyse.
Klikk Analyser på nytt fra markør eller Analyser hele registreringen på nytt for å analysere dataene på nytt. Klikk fanen
Blikkgraf og velg testen fra Testliste for å vise dataene i dette vinduet. Alle de fem blikktestene må analyseres på nytt
separat for å fylle ut dataene i Analyse av blikkgraf-vinduet.
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Blikktest-betingelsene Senter, Venstre, Høyre, Opp og Ned kan gjennomgås i Analyse av blikkgraf-vinduet. Hvis du vil
fjerne eller legge til en eller flere tester, klikker du i
-kolonnen i Testliste. Du kan bare velge én test for visning per testbetingelse.

Øyeposisjonsregistreringer
Horisontale (HR) og vertikale (VR) øyeposisjonsregistreringer for de valgte testene vises i Øyeposisjonsregistreringervinduet.
Registreringene sentreres rundt markøren. Klikk Analyse-fanen for å vise hele registreringen.

Analyse av blikkgraf
Denne grafen viser resultatene av den automatiske analysen.

Øyets relative posisjon fastsettes for hver testbetingelse. Hver testbetingelse er representert ved en boks i grafen: blikk
mot høyre i venstre boks (basert på at pasienten ser på testeren), blikk mot venstre i høyre boks, blikk oppover i øvre boks,
midtre blikk i midtre boks og blikk nedover i den nedre boksen. Nystagmus for hver testbetingelse evalueres for retning,
hastighet og amplitude. Pilene i diagrammet viser
•
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retningen (peker i retningen basert på at pasienten ser på testeren),
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•

amplitudeintensitet (basert på tykkelsen på pilstreken) og

•

hastighetsintensitet (basert på tykkelsen til pilhalen) for nystagmus.

Intensitetsgrenseverdier for pilen angis i Testalternativer. En sirkel indikerer at ingen nystagmus er påvist.
Følgende verdier oppgis for hver valgte Blikk-testbetingelse:

8.9

•

Retning : retningen nystagmus pulserer i

•

LFH x̄ (°/s) : gjennomsnittlig langsom fase-hastighet for nystagmus i grader per sekund

•

Amplitude (°) : gjennomsnittlig amplitude for nystagmus i grader

VOR-tester
I disse testene samler brillene inn både hode- og øyedata. Gyroskopet måler hodebevegelsens hastighet (stimuli). Høyhastighetskameraet fanger inn bildet av øyet. OTOsuite Vestibular-programvaren behandler øye- og hodehastighetsdataene
(responsen). Samtidige visninger av dataene for hodebevegelse og for øyebevegelse gir klinikeren mulighet til å avgjøre om
responsen ligger innenfor normale grenser.

VOR-testene gir mulighet til å vurdere den vestibulo-okulære refleksen (VOR) med visuell forsterkning og uten visuell forsterkning. Formålet med disse to testtypene er å identifisere om refikseringssakkader er til stede under noen av testforholdene. Pasienten sitter 1 meter fra veggen der fikseringsmålet er fiksert og undertrykkelsesmålet er projisert.

VVOR (Visuell VOR)
Denne testtypen vurderer pasientens vestibulo-okulære refleks med visuell forsterkning. Pasienten bes se på det faste fikseringspunktet på veggen. Den som vurderer pasienten, beveger pasientens hode langsomt ved ca. 0,5 Hz og med en amplitude på 10° i horisontalplanet eller i vertikalplanet. Pasienten bør fiksere på punktet så lenge testen varer.

VORS (VOR-undertrykkelse)
Denne testtypen vurderer pasientens vestibulo-okulære refleks uten visuell forsterkning. Pasienten bes se på laserpunktet
på veggen. Dette laserpunktet vil bevege seg med hodet. Den som vurderer pasienten, beveger pasientens hode langsomt
ved ca. 0,5 Hz med amplitude på 10° i horisontalplanet eller i vertikalplanet. Pasienten bør fortsette å følge laserpunktet så
lenge testen varer. Denne testen kan utføres i et mørkt rom.

8.10

Samle inn VOR-data
Du finner mer informasjon om innstillingene som er tilgjengelige i Testalternativer ved innsamling av data på side ► 180.

Merk • Midlertidige pasienter kan starte testing uten at pasientdata legges inn. Se side ► 24 for å opprette en ny
pasient eller åpne en eksisterende pasient.

Synkronisert romvideo er tilgjengelig under innsamling av data. (På grunn av kameraets raskere bildeopptakshastighet, er
Hodeposisjonstilbakemelding ikke tilgjengelig for VOR-tester.)
Hvis du bruker Synkronisert romvideo, må du kanskje justere kameraposisjonen for å sikre at pasientens hele hode ses i
videoen under datainnsamlingen. Hvis du spiller inn lyd, er det viktig å plassere kameraet slik at omgivelsesstøyen reduseres til et minimum.
1. Instruer pasienten. (Be dem for eksempel holde øynene åpne og se på fikseringspunktet.)
2. Klikk Start eller trykk på venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å starte datainnsamlingen. Klikk Utvid eller
hold inne venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å fortsette innsamling av data ut over den maksimale
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varigheten som er angitt i testalternativene. En tone bekrefter at testen er forlenget. Klikk Stopp eller trykk høyre
knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å stoppe innsamlingen.
Registreringsopptak vises i Sanntidsregistreringer (X-akse i sekunder)-vinduet. Denne visningen inkluderer øye- og
hodehastigheten. Bruk en av de følgende metodene for å sette inn en hendelsesmarkør ( ) i registreringen under innsamling:
•

Trykk på venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen.

•

Klikk Hendelse.

Hendelsemarkørene settes inn under registreringen.

Merk • Du finner mer informasjon i Oculomotor-opplæringsvideoen eller på www.icsimpulse.com.
Følgende vises i Innsamling-vinduet:
A. Testtype – navnet på testen som det er samlet inn data for
(Navnet inkluderer testretningen og testforholdene.)
B. Medgått tid – testens varighet
C. Bildehastighet – dataopptakets hastighet i rammer per sekund (fps)
D. Kalibrering ∆ – avstanden i piksler mellom høyre og venstre øyeposisjoner målt under kalibrering

Systemet stopper automatisk når maksimal testvarighet er nådd. (Maksimal testvarighet er angitt i Testalternativer.)
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•

Klikk Utvid eller hold inne venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å fortsette innsamling av data ut over
den maksimale varigheten som er angitt i testalternativene. En tone bekrefter at testen er forlenget. Klikk Stopp eller
trykk høyre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å stoppe innsamlingen.

•

Hvis du vil stoppe testen tidlig, klikker du Stopp eller trykker på høyre knapp på presentasjonsfjernkontrollen. Data lagres.

•

Hvis du vil stoppe testen tidlig, uten å lagre data, klikker du Avbryt.

Dataene analyseres og vises i Analyse-vinduet.

8.11

VOR-dataanalyse
Hvis du vil vise en spesifikk test, klikker du Test-vindusfanen og deretter den ønskede testen for å merke den. Se mer
informasjon om valg av test på side ► 19.

8.11.1

Analyse-vinduet
Analyse av testresultatene kan vises i normal visningsmodus eller i forstørret modus. Se side ► 17.

Sanntidsregistreringer (X-akse i sekunder)
Registreringer i grafen viser øye- og hodehastigheten under datainnsamling. Hvis du vil endre hvilke registreringer som
vises, merker du av eller fjerner avmerkingen for de aktuelle boksene i registreringsforklaringen. Den nye innstillingen brukes når testen analyseres på nytt. Når pasientfilen lukkes eller en annen test fra testlisten for denne pasienten velges, endres visningen i henhold til hva som er valgt i Testalternativer.
Hvis du vil vise en hel registrering, bruker du rullelinjen nedenfor registreringen.Rapporten skriver ut den delen av registreringen som ses i Registreringer-vinduet sentrert rundt markøren.
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Analysedetaljer

Testparameterne er angitt:
•

Testtype – navnet på testen som det er samlet inn data for

•

Operatør – personen som var logget inn i OTOSuite Vestibular-programvaren da dataene ble samlet inn

•

Kalibrering ∆ – avstanden i piksler mellom høyre og venstre øyeposisjoner målt under kalibrering

•

Testtidspunkt – dato og klokkeslett da datainnsamling ble startet

•

Medgått tid – testens varighet

Analysedetaljer - Kommentarer
Testkommentarer kan skrives inn før, under og etter testingen. Hvis du vil legge til eller endre kommentarer, klikker du
Kommentarer-vindusfanen. Du finner informasjon om redigeringsverktøyene på side ► 22.

Merk • Tekst som tidligere er lagt inn i Test-vinduet, vises i Kommentarer-vinduet.

8.11.2

Spille av innsamlede data
Øye- og hodehastighetsregistreringene og øyevideoen kan spilles av synkront med romvideoen.
Knapper og alternativer for videoavspilling
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Spill av

Starter synkronisert avspilling.

Pause

Setter synkronisert avspilling på pause.

Stopp

Stopper synkronisert avspilling.

Spill av fra markør

Velg å starte avspilling der markøren befinner seg. Hvis avspilling ikke er
valgt, starter det ved begynnelsen av registreringen.
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Knapper og alternativer for videoavspilling

Hastighet

Merk • Før du stiller inn avspillingshastigheten, må du kontrollere den
registrerte bildehastigheten (fps) angitt under øyevideoen.

•

Normal - en øyevideo som tas opp ved 30 bilder per sekund, kan bare
spilles av ved normal hastighet.

•

Langsom - en øyevideo som tas opp ved 60 bilder per sekund, kan spilles av ved normal eller langsom hastighet.

•

Langsommere - en øyevideo som tas opp ved > 60 bilder per sekund,
kan spilles av ved normal, langsom eller langsommere hastighet.

8.12

Skjelingsavvik-test
I denne testen samler brillene inn øyedata. Høyhastighetskameraet fanger inn bildet av øyet. OTOsuite Vestibular-programvaren behandler øyeposisjonsdataene og beregner graden av øyeavvik.
Denne testtypen gir mulighet for å evaluere pasientens okulære innretting når pasienten er i ulike posisjoner (Sittende
eller Ryggliggende ved hjelp av en alternativ tildekkingstest. Formålet med denne testen er å identifisere om okulær feilinnretting forekommer fordi ett av øynene er tildekket eller utildekket. Pasienter sitter eller ligger på ryggen. Pasientens
øyebevegelse tas opp med øynene i primærposisjon når det høyre øyet er tildekket først og tildekkingen deretter flyttes
fra ett øye til et annet.

8.13

Samle inn Skjelingsavvik-data
Du finner mer informasjon om innstillingene som er tilgjengelige i Testalternativer ved innsamling av data på side ► 180.

Merk • Midlertidige pasienter kan starte testing uten at pasientdata legges inn. Se side ► 24 for å opprette en ny
pasient eller åpne en eksisterende pasient.

Synkronisert romvideo er tilgjengelig under innsamling av data. (Hodeposisjonstilbakemelding er ikke tilgjengelig for
denne testen, fordi hodet er ubevegelig.)
Hvis du bruker Synkronisert romvideo, må du kanskje justere kameraposisjonen for å sikre at pasientens hele hode ses i
videoen under datainnsamlingen. Hvis du spiller inn lyd, er det viktig å plassere kameraet slik at omgivelsesstøyen reduseres til et minimum.
1. Instruer pasienten. (Be for eksempel pasienten holde øynene åpne og se rett frem.)
2. Klikk Start eller trykk på venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å starte datainnsamlingen. Klikk Utvid eller
hold inne venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å fortsette innsamling av data ut over den maksimale
varigheten som er angitt i testalternativene. En tone bekrefter at testen er forlenget. Klikk Stopp eller trykk høyre
knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å stoppe innsamlingen.
Avhengig av innstillingene i Testalternativer, vises horisontale (HR) og vertikale (VR) øyeposisjonsregistreringer i Øyeposisjonsregistreringer-vinduet.
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3. For å beregne den gjennomsnittlige øyeposisjonsendringen korrekt under dataopptak, angir du manuelt når øyet er tildekket ( ) og utildekket ( ). Bruk en av disse metodene:
•

Trykk på venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen. Denne knappen skifter mellom innsetting av

•

Klikk Dekk til/Fjern tildekking.

og

.

Ikonene settes inn nedenfor registreringen.

Merk • Du finner mer informasjon i Oculomotor-opplæringsvideoen eller på www.icsimpulse.com.
Følgende vises i Innsamling-vinduet:
A. Testtype – navnet på testen som det er samlet inn data for
(Navnet inkluderer testretningen og testforholdene.)
B. Medgått tid – testens varighet
C. Bildehastighet – dataopptakets hastighet i rammer per sekund (fps)
D. Kalibrering ∆ – avstanden i piksler mellom høyre og venstre øyeposisjoner målt under kalibrering

Systemet stopper automatisk når maksimal testvarighet er nådd. (Maksimal testvarighet er angitt i Testalternativer.)
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•

Klikk Utvid eller hold inne venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å fortsette innsamling av data ut over
den maksimale varigheten som er angitt i testalternativene. En tone bekrefter at testen er forlenget. Klikk Stopp eller
trykk høyre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å stoppe innsamlingen.

•

Hvis du vil stoppe testen tidlig, klikker du Stopp eller trykker på høyre knapp på presentasjonsfjernkontrollen. Data lagres.

•

Hvis du vil stoppe testen tidlig, uten å lagre data, klikker du Avbryt.
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Dataene analyseres og vises i Analyse-vinduet.

8.14

Skjelingsavvik-dataanalyse
Hvis du vil vise en spesifikk test, klikker du Test-vindusfanen og deretter den ønskede testen for å merke den. Se mer
informasjon om valg av test på side ► 19.

8.14.1

Analyse-vinduet
Analyse av testresultatene kan vises i normal visningsmodus eller i forstørret modus. Se side ► 17.

Øyeposisjonsregistreringer
Avhengig av innstillingene i Testalternativer, vises horisontale (HR) og vertikale (VR) øyeposisjonsregistreringer i Øyeposisjonsregistreringer-vinduet.
Hvis du vil endre hvilke registreringer som vises, merker du av eller fjerner avmerkingen for de aktuelle boksene i registreringsforklaringen. Den nye innstillingen brukes når testen analyseres på nytt. Når pasientfilen lukkes eller en annen test
fra testlisten for denne pasienten velges, endres visningen i henhold til hva som er valgt i Testalternativer.

Merk • Eventuelle endringer i innstillingene i Testalternativer mens pasienten er åpen blir brukt på den åpne pasienten.

Registreringene sentreres rundt markøren. Rapporten skriver ut den delen av registreringen som ses i Registreringervinduet sentrert rundt markøren.
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Analysedetaljer -Info

Testparameterne er angitt:
•

Testtype – navnet på testen som det er samlet inn data for

•

Operatør – personen som var logget inn i OTOSuite Vestibular-programvaren da dataene ble samlet inn

•

Kalibrering ∆ – avstanden i piksler mellom høyre og venstre øyeposisjoner målt under kalibrering

•

Testtidspunkt – dato og klokkeslett da datainnsamling ble startet

•

Medgått tid – testens varighet

•

Gj.snittlig øyeposisjonsendring (°) – gjennomsnittlig øyeposisjonsavvik (for de horisontale og vertikale registreringene) når tilstanden skifter mellom øyet som er tildekket eller utildekket.

Analysedetaljer - Kommentarer
Testkommentarer kan skrives inn før, under og etter testingen. Hvis du vil legge til eller endre kommentarer, klikker du
Kommentarer-vindusfanen. Du finner informasjon om redigeringsverktøyene på side ► 22.

Merk • Tekst som tidligere er lagt inn i Test-vinduet, vises i Kommentarer-vinduet.

8.14.2

Spille av innsamlede data
Øyeposisjonsregistreringene og øyevideoen kan spilles av synkront med romvideoen.
Knapper og alternativer for videoavspilling
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Spill av

Starter synkronisert avspilling.

Pause

Setter synkronisert avspilling på pause.

Stopp

Stopper synkronisert avspilling.
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Knapper og alternativer for videoavspilling

Spill av fra markør

Velg å starte avspilling der markøren befinner seg. Hvis avspilling ikke er
valgt, starter det ved begynnelsen av registreringen.

Hastighet

Merk • Før du stiller inn avspillingshastigheten, må du kontrollere den
registrerte bildehastigheten (fps) angitt under øyevideoen.

•

Normal - en øyevideo som tas opp ved 30 bilder per sekund, kan bare
spilles av ved normal hastighet.

•

Langsom - en øyevideo som tas opp ved 60 bilder per sekund, kan spilles av ved normal eller langsom hastighet.

•

Langsommere - en øyevideo som tas opp ved > 60 bilder per sekund,
kan spilles av ved normal, langsom eller langsommere hastighet.

8.15

Sakkade-tester
I Sakkade-testen projiserer brillene visuelle horisontale sakkadestimuli (laserpunkter som beveger seg frem og tilbake) på
en overflate, og samler inn horisontale øyeposisjonsdata. Høyhastighetskameraet fanger inn bildet av øyet.
OTOsuite Vestibular-programvaren behandler øyeposisjonsdataene og sammenligner dem med stimuleringen.

Sakkade-testen gir mulighet for å evaluere det visuelle og okulomotoriske systemet når det presenteres for raske målrettede mål. Formålet med testen er å identifisere om unormale øyebevegelser er til stede når pasienten følger horisontale sakkadestimuli. Pasienten er i sittende stilling minst 1 meter fra stimuleringen. Øyebevegelsen sammenlignes med
stimuleringen. Amplitude, hastighet, nøyaktighet og latens måles:
•

Amplitude (°) måler størrelsen på hoppet mellom utgangsposisjon og første stopp i øyebevegelsen på mer enn 75 ms.
Verdiene er positive for øyebevegelser mot høyre og negative for øyebevegelser mot venstre.

•

Topphastighet (°/s) måler hastigheten på øyebevegelsen, og er den maksimale hastigheten som nås i en sakkadisk
øyebevegelse over et tidsrom på 18,75 ms. Verdiene er positive for øyebevegelser mot høyre og negative for øyebevegelser mot venstre.

•

Nøyaktighet (%) måler størrelsen på øyebevegelsens ekskursjon delt på målekskursjonen.

•

Latens (ms) måler reaksjonstiden eller tiden mellom målbevegelsen og første øyebevegelse på mer enn 108°/s. Øyebevegelser som forekommer for tidlig (150 ms før til og med 75 ms etter målbevegelsen, for sent (500 ms etter målbevegelsen) eller i feil retning, blir avvist som artefakter av algoritmen.

Sakkade
Denne testtypen evaluerer pasientens øyebevegelse når øynene følger sakkadestimuli. Stimuleringen projiseres fra brillene
på en overflate. Hver øyeposisjon holdes i ett sekund. 3-lasers sakkadetest presenterer 3 stimuli med tilfeldig amplitude og
retning fra 7,5° til 15° horisontalt mot venstre og høyre.

Sakkade-testen utføres med syn.

8.16

Samle inn Sakkade-data
Du finner mer informasjon om innstillingene som er tilgjengelige i Testalternativer ved innsamling av data på side ► 180.
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Merk • Midlertidige pasienter kan starte testing uten at pasientdata legges inn. Se side ► 24 for å opprette en ny
pasient eller åpne en eksisterende pasient.

Ved innsamling av data kan du overvåke hodebevegelse med Hodeposisjonstilbakemelding-skjermbildet eller Synkronisert romvideo. Du kan også velge ikke å bruke noen av dem. (Standardvisningen er angitt i Testalternativer.)
1. Dette trinnet gjelder bare ved overvåkning av hodebevegelsen under innsamling:
•

Hvis du bruker Synkronisert romvideo, må du kanskje justere kameraposisjonen for å sikre at pasientens hele
hode ses i videoen under datainnsamlingen. Hvis du spiller inn lyd, er det viktig å plassere kameraet slik at omgivelsesstøyen reduseres til et minimum.

•

Hvis du bruker Hodeposisjonstilbakemelding, posisjonerer du pasientens hode før du begynner å samle inn data.
Påse at pasientens hode ikke beveger seg og at det er helt sentrert. Angi senter-referansepunkt:
A. Instruer pasienten.(Be dem for eksempel holde øynene åpne.)
B. Klikk Senter på (A).

C. Be pasienten se på laserpunktet som vises på veggen. Kontroller at hodet er midtstilt, klikk Senter eller hold
inne venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen i minst 2 sekunder. (Skjermbildet oppdateres så snart du
slipper knappen.)

Merk • Selv om det ikke er påkrevd, er den beste måten å forklare oppgaven til pasienten på, å slå på sakkadestimuli
og la pasienten øve på å følge stimuleringen.

2. Klikk Stimulering på (B) for å vise sakkadestimuli.
3. Instruer pasienten. (Be for eksempel pasienten holde øynene åpne og hodet stille, ikke forutsi hvor målet kommer til å
bevege seg, og fortsette å følge målet på veggen.)
4. Klikk Start eller trykk på venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å starte datainnsamlingen. Klikk Utvid eller
hold inne venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å fortsette innsamling av data ut over den maksimale
varigheten som er angitt i testalternativene. En tone bekrefter at testen er forlenget. Klikk Stopp eller trykk høyre
knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å stoppe innsamlingen.
Stimuli- og horisontal (HR-vindu.

Godtatt (A) og Innsamlet (B) antall sakkader vises i den øvre høyre delen av vinduet.
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Merk • Hvis sakkadene ikke godtas, kalibrerer du på nytt og starter testen på nytt. For små barn eller eldre som ikke
klarer å holde hodet stille, kan det være nødvendig å holde hodet stille under kalibrering og datainnsamling.

Merk • Du finner mer informasjon i Oculomotor-opplæringsvideoen eller på www.icsimpulse.com.

Følgende vises i Innsamling-vinduet:
A. Testtype – navnet på testen som det er samlet inn data for
(Navnet inkluderer testretningen og testforholdene.)
B. Medgått tid – testens varighet
C. Bildehastighet – dataopptakets hastighet i rammer per sekund (fps)
D. Kalibrering ∆ – avstanden i piksler mellom høyre og venstre øyeposisjoner målt under kalibrering

Systemet stopper automatisk når maksimal testvarighet er nådd. (Maksimal testvarighet er angitt i Testalternativer.)
•

Klikk Utvid eller hold inne venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å fortsette innsamling av data ut over
den maksimale varigheten som er angitt i testalternativene. En tone bekrefter at testen er forlenget. Klikk Stopp eller
trykk høyre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å stoppe innsamlingen.

•

Hvis du vil stoppe testen tidlig, klikker du Stopp eller trykker på høyre knapp på presentasjonsfjernkontrollen. Data lagres.

•

Hvis du vil stoppe testen tidlig, uten å lagre data, klikker du Avbryt.

Dataene analyseres og vises i Analyse-vinduet.
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8.17

Sakkade-dataanalyse
Hvis du vil vise en spesifikk test, klikker du Test-vindusfanen og deretter den ønskede testen for å merke den. Se mer
informasjon om valg av test på side ► 19.

8.17.1

Analyse-vinduet
Analyse av testresultatene kan vises i normal visningsmodus eller i forstørret modus. Se side ► 17.

Øyeposisjonsregistreringer
Stimuli og horisontale (HR) øyeposisjonsregistreringer vises i Øyeposisjonsregistreringer-vinduet. Registreringene vises
sentrert i midten av vinduet. Hvis du vil vise en hel registrering, bruker du rullelinjen nedenfor registreringen. Rapporten
skriver ut den delen av registreringen som ses i Registreringer-vinduet sentrert rundt markøren.

Sakkadegrafer
Formålet med disse grafene er å gi en registrering av hvor godt øyet har fulgt sakkadestimuleringen. Hver analyserte
sakkadiske øyebevegelse generer én sakkadeverdi for hver av analysegrafene: Topphastighet, Nøyaktighet og Latens. Hvis
markøren plasseres over et datapunkt, vises verdien (A).

Sirklene i hver graf representerer rådata. Kvadratene representerer gjennomsnittlige data. Gjennomsnittene fastsettes ved
å gruppere alle godtatte sakkadiske øyebevegelser ifølge stimuliamplituden. (Gruppene er -20 til -10, -10 til 0, 0 til 10 og
10 til 20).
Klikk et sakkadedatapunkt for å velge det. Datapunkter kan også velges ved å bruke venstre/høyre piltast til å gå fra ett
punkt til et annet. Når et datapunkt er valgt, identifiserer registreringsmarkøren (A) tidspunktet da den spesifikke sakkaden
forekom. Et kvadratisk omriss rundt det valgte datapunktet (B) og de korresponderende datapunktene i andre grafer
identifiserer data som er avledet av analysen av denne sakkaden. Informasjonsvinduet viser verdiene (C) for individuelle
sakkadedatapunkter samt gjennomsnittlige sakkadiske øyebevegelser mot venstre og høyre.
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Se side ► 248 for informasjon om hvordan de godtatte sakkadene er fastslått.

Analysedetaljer - Info

Testparameterne er angitt:
•

Testtype – navnet på testen som det er samlet inn data for

•

Operatør – personen som var logget inn i OTOSuite Vestibular-programvaren da dataene ble samlet inn

•

Kalibrering ∆ – avstanden i piksler mellom høyre og venstre øyeposisjoner målt under kalibrering

•

Testtidspunkt – dato og klokkeslett da datainnsamling ble startet

•

Medgått tid – testens varighet

•

Godtatt – antall godkjente sakkader i forhold til antallet presenterte sakkader

•

Sakkade
Individuell HR – amplitude, hastighet, nøyaktighet og latens for det valgte sakkadedatapunktet
Mot venstre – gjennomsnittlig hastighet, nøyaktighet og latens for alle sakkadiske øyebevegelser mot venstre.
Mot høyre – gjennomsnittlig hastighet, nøyaktighet og latens for alle sakkadiske øyebevegelser mot høyre
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Analysedetaljer - Kommentarer
Testkommentarer kan skrives inn før, under og etter testingen. Hvis du vil legge til eller endre kommentarer, klikker du
Kommentarer-vindusfanen. Du finner informasjon om redigeringsverktøyene på side ► 22.

Merk • Tekst som tidligere er lagt inn i Test-vinduet, vises i Kommentarer-vinduet.
Analysedetaljer - Ny analyse

Hvis utvidelser tas i bruk i fremtiden, gir Analyser på nytt mulighet til å analysere dataene på nytt. Sakkader-grafvisningen
endres ved å merke av for Rå og/eller Gjennomsnitt for å velge hva som skal vises: både rådata og gjennomsnittlige data,
kun rådata eller kun gjennomsnittlige data.
Hvis du vil analysere på nytt, klikker du

8.17.2

•

Slett sakkade - ekskluderer sakkaden fra analysen og rapporten

•

Gjenopprett sakkader - gjenoppretter alle sakkader som er slettet manuelt

Spille av innsamlede data
Stimuli- og øyeposisjonsregistreringen og øyevideoen kan spilles av synkront med hodeposisjonstilbakemeldingen eller romvideoen som ble tatt opp under testing.

Knapper og alternativer for videoavspilling
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Spill av

Starter synkronisert avspilling.

Pause

Setter synkronisert avspilling på pause.

Stopp

Stopper synkronisert avspilling.

Spill av fra markør

Velg å starte avspilling der markøren befinner seg. Hvis avspilling ikke er
valgt, starter det ved begynnelsen av registreringen.
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Knapper og alternativer for videoavspilling

Hastighet

Merk • Før du stiller inn avspillingshastigheten, må du kontrollere den
registrerte bildehastigheten (fps) angitt under øyevideoen.

•

Normal - en øyevideo som tas opp ved 30 bilder per sekund, kan bare
spilles av ved normal hastighet.

•

Langsom - en øyevideo som tas opp ved 60 bilder per sekund, kan spilles av ved normal eller langsom hastighet.

•

Langsommere - en øyevideo som tas opp ved > 60 bilder per sekund,
kan spilles av ved normal, langsom eller langsommere hastighet.
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Hodeimpuls
Det finnes to typer Hodeimpuls-tester. Hodeimpulstesten der pasienten ser på et fast punkt på veggen og Suppression
Head Impulse Paradigm eller SHIMP-testen. I SHIMP-testen er punktet på veggen et senterlaserpunkt som projiseres fra
brillene. Datainnsamling og analyse er de samme i begge testtypene.

9.1

Testmiljø
Testmiljøet kan variere, men må gjøre det mulig å plassere pasienten minst én meter fra veggen (eller en annen fast overflate som kan brukes som projiseringsflate).

For kalibrering og testformål:

Merk • Pasienten bør sitte i en stol som er stasjonær og ikke svinger.

1. Velg en vegg som gjør det mulig å plassere pasienten minst én meter foran fikseringsprikken.
2. Anvend en av fikseringsprikkene i systemet på veggen et sted som gjør det mulig å plassere pasienten rett foran fikseringsprikken.

9.2

Detektere pupill
Du finner instruksjoner for riktig plassering av bare brillene på side ► 32.

9.2.1

Lateral test
Merk • Det anbefales å utføre Lateral-testen før du utfører enten LARP eller RALP-testen. Kalibrering må utføres med
Lateral-testtypen valgt.

1. Velg Testtype: Lateral.
2. Merk av for Spontan nystagmus for pasienter med spontan nystagmus eller blikkutløst nystagmus (utløst av blikkposisjon under hodeimpuls). Når du aktiverer denne boksen for en pasient som har spontan nystagmus eller blikkutløst
nystagmus, forhindrer det at gode hodeimpulser utilsiktet forkastes.
3. Plasser pasienten minst én meter fra veggen. Se side ► 70.

Merk • Senter-knappen er deaktivert når Lateral er den valgte Testtype.
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4. Plasser ROI (undersøkelsesfeltet) rundt pupillen:
–

Klikk den grønne boksen, og dra for å midtstille den på pupillen, eller

–

Klikk pupillen for å midtstille pupillen i den grønne boksen.

Merk • For testene Hodeimpuls og VOR er boksen ROI 100 x 100 piksler med en maksimal samplingshastighet på
250 fps. For alle andre tester unntatt Vridning er boksen ROI 160 x 120 piksler med en maksimal samplingshastighet
på 173 fps. For Vridning er boksen ROI 320 x 240 med en maksimal samplingshastighet på 60 fps.

5. I Video-vinduet velger du bildetypen som skal vises: Gråtonebilde (A) eller Pupillplassering(B).

Merk • Valg av Gråtonebilde eller Pupillplassering brukes bare til innstilling av pupilldeteksjon. Øyevideo registreres
alltid i gråtoner.

6. Hvis pupillen ikke ble oppdaget automatisk, velger du Auto-grenseverdi. Trådkorset midtstilles på pupillen.
7. Be pasienten se på fikseringspunktet. Vurder pupilleregistreringen ved å iaktta trådkorset. Hvis trådkorset ikke registrerer pupillen (hopper rundt og holder seg ikke midtstilt på pupillen), justerer du med + eller - på terskelglideknappen.
Pupillpåvisning sikrer at pupillen registreres på riktig måte under kalibrering og datainnsamling.
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Merk • Foreta ytterligere justeringer for å fjerne eventuelle hvite felter utenfor det hvite, sirkelformede bildet av
pupillen.

8. Velg OK for å godta ROI-posisjon.
9. Fortsett til side ► 74.

9.2.2

LARP- eller RALP-test
Merk • Det anbefales å utføre Lateral-testen før du utfører enten LARP eller RALP-testen. Kalibrering må utføres med
Lateral-testtypen valgt.

Denne prosedyren forutsetter at testen er utført etter den laterale testen.
1. Velg Testtype: LARP eller RALP. Valg av testtype avgjør hvilket plan i gyroskopene (dvs. hoderegistrering) som skal
vises med fet skrift i Sanntidsregistrering. Det avgjør også opplæringskurvenes form.
2. Merk av for Spontan nystagmus for pasienter med spontan nystagmus eller blikkutløst nystagmus (utløst av blikkposisjon under hodeimpuls). Når du aktiverer denne boksen for en pasient som har spontan nystagmus eller blikkutløst
nystagmus, forhindrer det at gode hodeimpulser utilsiktet forkastes.
3. Det midtre laserlyset er på. Plasser pasienten slik at hodet er midtstilt på kroppen og det midtre laserpunktet er på
fikseringsmålet.

Merk • Ved å klikke Senter angis referansepunktet som brukes til tilbakemelding for hode- og øyeposisjon under
testoppsettet. Knappen er deaktivert hvis Hode- og øyeposisjonstilbakemelding under oppsett ikke er valgt i Testalternativer. Se side ► 189 for informasjon om endring av innstillinger.

4. Sørg for at pasientens hode ikke beveger seg og holdes helt stille, klikk Senter eller hold inne venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen i minst 2 sekunder. (Skjermbildet oppdateres så snart du slipper knappen.) En indikator for
øyeposisjonen (A) legges til i tilbakemeldingsgrafikken.

5. Kontroller at øyeposisjonsindikatoren er rett foran hodet på tilbakemeldingsgrafikken.

72

Otometrics - ICS Impulse USB

9 Hodeimpuls

Viktig • Riktig plassering av øyeposisjonsindikatoren sikrer at hodet blir nøyaktig plassert i neste trinn. Før du fortsetter, kontrollerer du at øyeposisjonsindikatoren er rett foran hodet på tilbakemeldingsgrafikken.

6. Beveg hodet til høyre (LARP-test) eller til venstre (RALP-test), observer hodets posisjon i tilbakemeldingsgrafikken og
stopp så snart hodet er i det grønne eller gule området.
7. Plasser ROI (undersøkelsesfeltet) rundt pupillen:
–

Klikk den grønne boksen, og dra for å midtstille den på pupillen, eller

–

Klikk pupillen for å midtstille pupillen i den grønne boksen.

Bruk om nødvendig knappen + eller – på glidebryteren for grenseverdi til å justere.
8. Be pasienten se på fikseringspunktet. Vurder pupilleregistreringen ved å iaktta trådkorset. Hvis trådkorset ikke registrerer pupillen (hopper rundt og holder seg ikke midtstilt på pupillen), justerer du med + eller - på terskelglideknappen.
9. Observer hodets posisjon og nå også øyeindikatorens posisjon i tilbakemeldingsgrafikken. Hodet og øyet trenger ikke å
ha samme farge.
–

Øyeposisjonsindikatoren må være grønn.

–

Hodeindikatoren kan være grønn eller gul. Grønn er best.

Merk • Det er best å sikre at øyet alltid er innenfor det grønne området. For enkelte pasienter kan det være vanskelig å se fikseringspunktet når de er plassert slik at hodet er grønt, på grunn av ansiktsform eller bevegelighet i
halsen.

•

Grønn indikerer optimal plassering med hoderotasjon på 40° til 46,9° og øyeposisjon på 33° til 47°.

•

Grønn indikerer akseptabel plassering med hoderotasjon på 35° til 39,9° og øyeposisjon på 27° til 32,9°.

Merk • Hodeposisjonstilbakemelding og øyeposisjonstilbakemelding er ment som veiledning for å bistå til riktig
datainnsamling. Testeren bør alltid bruke sitt kliniske skjønn under posisjonering av pasienten. Posisjonen kan
variere etter pasientens halsbevegelighet.
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10. Velg OK for å godta ROI-posisjon.

Merk • Kalibreringsverdiene lagres automatisk. Den lagrede kalibreringsverdien kan brukes til alle testene. Det er ikke
nødvendig å rekalibrere mellom testene, med mindre brillene har beveget seg. Hvis du går ut av pasientfilen og åpner
den igjen, må du kalibrere på nytt.

11. Hvis en Lateral-test ble utført før oppstart av denne testen, fortsetter du til side ► 79.

9.3

Kalibrering
Forsiktig •

Under denne prosedyren vil begge laserne slå seg på. Se ikke direkte på laserne. Bruk av andre regule-

ringer eller justeringer, eller utførelse av andre prosedyrer enn angitt her i håndboken, kan gi eksponering for skadelig
stråling.

1. Klikk Lasere på for å slå på begge laserne.

2. Be pasienten plassere venstre og høyre prikk like langt fra hver side av fikseringspunktet.
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3. Be pasienten se på venstre prikk, deretter på høyre prikk. I Video kontrollerer du at trådkorset fortsetter å registrere
pupillen.

Merk • Bruk Sanntidsregistrering-vinduet til å overvåke innkommende data. Når du iakttar hoderegistreringen
(oransje/blå/rosa) og øyeregistreringen (grønn), kan du avgjøre om pasienten beveger hodet eller øynene (i stedet for å
se på fikseringspunktet), blunker for mye eller ikke følger anvisningene som gis (samarbeider ikke).

4. Hvis trådkorset ikke registrerer pupillen (hopper rundt og holder seg ikke midtstilt på pupillen), justerer du med +
eller - på terskelglideknappen.
Under kalibreringen bes pasienten flytte blikket mellom de to prikkene som vises når laserne er slått på. Etter hvert
som pasientens blikk flytter seg, registreres pupillens bevegelse.

Merk • Når en pasient ikke kan kalibreres (f.eks. fordi synet er så dårlig at pasienten ikke ser fikseringspunktet eller
laserstråleprikkene), klikker du Standard for å bruke kalibreringens standardverdier (∆ = 21). Sørg for at pasienten ser
rett frem på fikseringspunktet før du klikker Standard.

Øyebevegelsen mellom de to laserstråleprikkene måles og kalibreres mot de kjente verdiene mellom laserstråleprikkene som projiseres fra brillene. Kalibreringsverdiene gjelder for pikselplassen som tilsvarer 7,5 grader til venstre eller
høyre for sentrum. Forskjellen mellom høyre og venstre tilsvarer antallet piksler for en 15 graders bevegelse av øyet.
Disse verdiene benyttes til å analysere øyebevegelse under hodeimpulstesting.
5. Klikk Kjør.
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6. Be pasienten vende seg mot fikseringspunktet og holde hodet i ro.
7. Be pasienten følge laserstråleprikken.

Merk • Kalibreringsverdiene lagres automatisk. Den lagrede kalibreringsverdien kan brukes til alle testene. Det er ikke
nødvendig å rekalibrere mellom testene, med mindre brillene har beveget seg. Hvis du går ut av pasientfilen og åpner
den igjen, må du kalibrere på nytt.

Kalibreringskontroll
1. Be pasienten se på fikseringspunktet og bevege hodet fra side til side i en liten vinkel (cirka 10 grader).
2. Kontroller at øye- og hodehastigheten stemmer overens.

God kalibrering – Øye- og hodehastighet stemmer overens
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Dårlig kalibrering - Øyehastigheten er for lav

Dårlig kalibrering – Øyehastigheten er for høy

3. Hvis øye- og hodehastigheten ikke stemmer overens, må du rekalibrere eller granske pasientens anamnese.

Merk • Hvis pasienten må foreta refikseringssakkader under lavfrekvente hoderotasjoner, kan det antyde enten
vestibulært tap, cerebral dysfunksjon eller begge deler. Hvis testresultatene omfatter refikseringssakkader
under lavfrekvente hoderotasjoner, anbefales det at resultatene av hodeimpulstesten tolkes med forbehold.
Data som IKKE er innenfor normale grenser, kan ha sammenheng med en perifer og/eller sentral forstyrrelse.
Bruk VOR-testene til å vurdere en pasient med refikseringssakkader under kalibreringskontroll.
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4. Straks kalibreringen er kontrollert og du er fornøyd med resultatet, klikker du Godta.

Innsamling-vinduet åpnes, og innsamling av hodeimpulsdata kan starte.

Forsiktig • Straks kalibrering er foretatt, anbefales det at brillene på pasientens hode ikke flyttes.
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9.4

Ta opp video av øyebevegelse under testing
Merk • Opptak må være avmerket for å kunne spille av innsamlede data.

Video-vinduet viser et bilde av øyet.
Hvis du vil starte videoopptaket samtidig som datainnsamlingen starter, merker du av for Opptak (A).

Merk • Se side ► 108 for informasjon om avspilling av video.

9.5

Optimalisere innsamling
Det er best å øve ved å utføre Lateral-testen før innsamling av LARP/RALP-data. LARP/RALP-tester er vanskeligere å
utføre, og når man er kjent med Lateral-testen blir det lettere å lykkes med datainnsamling for LARP/RALP-tester.

Lateral-testen kan være enten Hodeimpuls eller SHIMP (Suppression Head Impulse Paradigm)-test. Begge testene krever
et punkt på overflaten foran pasienten. For Hodeimpuls-testen ser pasienten på et fast punkt på overflaten. For SHIMP-testen ser pasienten på et laserpunkt som projiseres fra brillene.
Testen starter med at testeren står bak pasienten som bruker brillene. Pasienten bes om å se på fikseringspunktet for
Hodeimpuls eller på laserpunktet for SHIMP. Mens pasienten ser på punktet, roterer testeren pasientens hode horisontalt for en lateral test med liten vinkel (ca. 10-20 grader) på en rask, plutselig og uforutsigbar måte, med varierende
retning og hastighet.
For LARP dreies pasientens hode 35-45 grader til høyre. Be pasienten se på fikseringspunktet. Pupillen i høyre øye vil være
nær nesen. Testeren legger én hånd under pasientens hake og én på pasientens hode og roterer pasientens hode vertikalt
gjennom en liten vinkel i stigning (ca. 10-20 grader) på en kort, brå og uberegnelig måte, slik at retningen og hastigheten
varieres. En hodeimpuls nedover stimulerer venstre anteriore kanal. En hodeimpuls oppover stimulerer høyre posteriore
kanal.
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For RALP dreies pasientens hode 35-45 grader til venstre. Be pasienten se på fikseringspunktet. Pupillen i høyre øye vil
være nær høyre side av hodet. Testeren legger én hånd under pasientens hake og én på pasientens hode og roterer pasientens hode vertikalt gjennom en liten vinkel i stigning (ca. 10-20 grader) på en kort, brå og uberegnelig måte, slik at retningen og hastigheten varieres. En hodeimpuls nedover stimulerer høyre anteriore kanal. En hodeimpuls oppover stimulerer
venstre posteriore kanal.

Lateral Hodeimpuls

Stimuli
Forskyvning: 10-20°
Minste akseptable topphodehastighet: 120°/s – 250°/s
Topphodeakselerasjon: 1200 °/s2 – 2500 °/s2

LARP Hodeimpuls

Stimuli
Forskyvning: 10-20°
Minste akseptable topphodehastighet: 100°/s – 250°/s
Topphodeakselerasjon: 1000 °/s2 – 2500 °/s2

RALP Hodeimpuls

Merk • Du finner mer informasjon i vHIT-opplæringsvideoen eller på www.icsimpulse.com.

Brillene samler inn både hode- og øyedata. Gyroskopet måler hodebevegelsens hastighet (stimuli). Høyhastighetskameraet
fanger inn bildet av øyet. OTOsuite Vestibular-programvaren behandler hodehastighetsdataene og hastighetsdataene for
øyebevegelse (responsen).
Samtidige visninger av dataene for hodebevegelse og for øyebevegelse gir klinikeren mulighet til å avgjøre om responsen
ligger innenfor normale grenser.
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Opplæringsmodus
Med opplæringsmodus kan du lære hvordan du utfører en korrekt hodeimpulsmanøver før du foretar tester på en pasient.
I opplæringsmodus forblir det midtre laserlyset på. På slutten av hodeimpulsmanøveren viser punktets posisjon om du har
stoppet hodebevegelsen i riktig posisjon uten akselerasjon.
Sette opp opplæringsmodus
1. Fest tre fikseringspunkter på veggen: én i midtre posisjon, én 10° til venstre og én 10° til høyre.

2. Importer opplæringspasienten fra demodataene.
3. Åpne opplæringspasienten (med navnet Opplæringsmodus).
På slutten av en korrekt utført impuls mot venstre, skal laserpunktet stå på det venstre fikseringspunktet. På slutten av en
korrekt utført impuls mot høyre, skal laserpunktet stå på det høyre fikseringspunktet. Hoderegistreringen samsvarer med
opplæringskurvene når hodeimpulsmanøveren utføres korrekt.
Du kan øve på riktige hodeimpulsmanøvere ved å montere brillene på en melon.

Før du begynner, flytter du terskelglidebryteren i Video for å eliminere all hvit støy.

Otometrics - ICS Impulse USB

81

9 Hodeimpuls

Øv på hodeimpulsene, slik at
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•

hoderegistreringene samsvarer
med opplæringskurvene som i
dette eksempelet,

•

der det ikke rapporteres akselerasjon i innsamlingsvinduet,
og

•

operatørtilbakemeldingen er
en grønn sirkel (korrekt utført
hodeimpuls).
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9.5.1

Sanntidsregistrering-vinduet
I dette vinduet kan du overvåke både hode- og øyebevegelser mens du utfører hodeimpulstesten. Den valgte testtypen
(Lateral, LARP eller RALP) avgjør hvilken hoderegistrering som er halvfet. Den fete hoderegistreringen skal være den som
beveger seg når hodeimpulsen avgis. De to andre hoderegistreringene skal være forholdsvis flate. Det sikrer at den
stimulerte kanalen er den du planla å teste.

Som standard gir Operatørtilbakemelding og Lydtilbakemelding en evaluering av hver hodeimpuls:
•

En grønn sirkel og en høyfrekvent tone indikerer at hodeimpulsen er riktig utført.

•

En oransje sirkel og en lavfrekvent tone indikerer at hodeimpulsen ikke ble riktig utført. I innsamlingsvinduet vises en
melding som varsler deg hvis én av disse feilene var årsaken:
–

For langsom - hodehastigheten er for lav

–

For mye akselerasjon - på slutten av hodeimpulsen ble hodet bevegd i motsatt retning av testretningen, eller

–

Feil plan stimulert - under utførelse av LARP- eller RALP-test ble hodeimpulsen levert i plan som stimulerte
andre halvsirkelformede kanaler enn de som testes.

Merk • Du finner mer informasjon om Operatørtilbakemelding i Testalternativer for Hodeimpuls (side ► 189). Du
finner mer informasjon om Lydtilbakemelding i Testalternativer for Generelt-innstillinger (side ► 181).
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9.5.2

Opplæringskurver-vinduet
I dette vinduet representerer de grå opplæringskurvene formen på gode hodeimpulser ved en rekke hastigheter: 100,
150, 200 og 250. Formen på opplæringskurvene endres basert på den valgte testtypen (Lateral, LARP, RALP). Hoderegistreringen som er angitt i oransje og med negative hastigheter, representerer bevegelse til høyre. Hoderegistreringen
som er angitt i blått og med positive hastigheter, representerer bevegelse til venstre.
De faktiske hode- og øyeregistreringene legges oppå de grå opplæringskurvene. Øyeregistreringen er angitt i grønt. Hvite
prikker langs Y-aksen angir hastigheten på de innsamlede hodeimpulsene.

Innsamlingsalgoritmen analyserer dataene i sanntid etter hvert som de blir samlet inn. Hvis hodeimpulsen oppfyller
algoritmekriteriene, telles en godkjent hodeimpuls i innsamlingsvinduet. En hodeimpuls som følger opplæringskurven, telles vanligvis som en godkjent (gyldig) hodeimpuls.
Når de faktiske hoderegistreringene (angitt i blått i dette eksempelet) sammenlignes med opplæringskurvene, sikrer det at
testeren utfører kvalitetshodeimpulser, og at bare gode data tas med i analysen.

Merk • Du finner mer informasjon i vHIT-opplæringsvideoen eller på www.icsimpulse.com.

9.6

Samle inn Hodeimpuls-data
Du finner mer informasjon om innstillingene som er tilgjengelige i Testalternativer ved innsamling av data på side ► 180.

Merk • Midlertidige pasienter kan starte testing uten at pasientdata legges inn. Se side ► 24 for å opprette en ny
pasient eller åpne en eksisterende pasient.
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1. Endre om ønskelig de gyldige hodeimpulsene (A) som er nødvendige for den gjeldende testøkten. Klikk pil opp eller
pil ned for å endre, eller skriv inn tallet direkte.

Merk • Tjue (20) er det anbefalte minste antallet hodeimpulser både for venstre og høyre hodeimpulser. Impulsinnstillingene kan være alle tall opp til 999. Se side ► 189.

2. En deaktivert (nedtonet) Start-knapp angir at systemet er klart til innsamling av hodeimpulsdata. Ellers må du klikke
Start eller klikke venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å starte innsamling av hodeimpulsdata.

Forsiktig • Hvis du berører brillene eller brilleremmen mens du beveger pasientens hode, kan det medføre at
kameraet beveger seg, noe som forårsaker artefakter i innsamlingsdataene.

3. Still deg bak pasienten, og legg hendene på pasientens hode et godt stykke unna brillene og brilleremmen.

Merk • Du finner mer informasjon i vHIT-opplæringsvideoen eller på www.icsimpulse.com.

4. Be pasienten se på fikseringspunktet og beveg pasientens hode som beskrevet på side ► 79.
Med LARP- og RALP-testalternativet, Øyeposisjonstilbakemelding under innsamling avmerket i Testalternativer,
samsvarer øyefargen med øyeposisjonsindikatoren i testoppsettet. Øyet forblir grønt gjennom hele testen så lenge
hodet holdes i riktig posisjon og ikke trekkes tilbake mot senter.
Under utførelse av Hodeimpuls-testene viser både Sanntidsregistrering-vinduet og Opplæringskurver-vinduet hodeog øyeregistreringer for å hjelpe deg å forstå kvaliteten på dataene som samles inn. Se beskrivelse av disse vinduene på
side ► 83 og ► 84.
Under testingen vises gyldige hodeimpulser for både venstre og høyre impulser (B). De venstre og høyre hodeimpulsene som ikke er skikkelig utført, kombineres til det forkastede antallet (C).
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En hodebevegelse med en topphodehastighet under minimum anses ikke som en hodeimpuls:
–

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

–

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

Merk • Hodeimpulser avvises hvis rammefrekvensen faller under 219 rammer/sekund.

Følgende vises i Innsamling-vinduet:
A. Testtype – navnet på testen som det er samlet inn data for
(Navnet inkluderer testretningen og testforholdene.)
B. Medgått tid – testens varighet
C. Bildehastighet – dataopptakets hastighet i rammer per sekund (fps)
D. Kalibrering ∆ – avstanden i piksler mellom høyre og venstre øyeposisjoner målt under kalibrering

Innsamlingen stopper automatisk når minste antall for venstre og høyre hodeimpulser er nådd. Hvis du vil stoppe testen tidlig, klikker du Stopp eller trykker på høyre knapp på presentasjonsfjernkontrollen. Data lagres. (Data lagres hvis minst én
god impuls er samlet inn.) Hvis du vil stoppe testen tidlig, uten å lagre data, klikker du Avbryt.
Dataene analyseres og vises automatisk i 2D-analyse-vinduet.
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9.7

Analyse-detaljer
Hvis du vil vise en spesifikk test, klikker du Test-vindusfanen og deretter den ønskede testen for å merke den. Se mer
informasjon om valg av test på side ► 19.
Analyse av testresultatene kan vises i 2D-analyse, Heksagram eller 3D-analyse-vindusgruppen. I 2D og 3D-visning kan
resultatene vises i normal visningsmodus eller i forstørret modus. Analyse av testresultatene kan vises i normal visningsmodus eller i forstørret modus. Se side ► 17.

9.7.1

Forsterkning
Å se gjennom øye- og hoderegistreringene er første trinn for å tolke dataene. (Se side ► 94.) Å se gjennom forsterkningsdataene bør alltid være sekundært.
Forsterkning er forholdet mellom øyebevegelsens hastighet og hodebevegelsens hastighet. Individuelle forsterkningsverdier og gjennomsnittlig forsterkning ses. Forsterkning-vinduet viser forsterkningsverdier langs Y-aksen og tilsvarende topphastigheter langs X-aksen. (Topphastigheten er største hastighet for hver av de 175 prøvene som
representerer den bestemte testen.) Forsterkningsgrafen skaleres automatisk over 1,2 hvis det forekommer individuelle forsterkningsverdier mellom 1,2 og 3.

I forsterkningsgrafen angis høyre og venstre gjennomsnitt med X-er. Over grafen forklares de fargene som benyttes til
venstre og høyre verdier.
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Over grafen vises
A. Verdier for høyre og venstre middelverdier
B. Høyre og venstre standardavvik
C. Høyre-venstre vestibulo-okulær refleksasymmetri (i dette eksempelet ble standard Forsterkningsasymmetriberegning Relativ (Newman-Toker/Mantokoudis) brukt.)

Asymmetri-verdien er spesifikk for de testede planene: Lateral (høyre lateral til venstre lateral) eller LARP (venstre
anterior til høyre posterior) eller RALP (høyre anterior til venstre posterior).
I Testalternativer kan du velge standardmetode for beregning av Forsterkningsasymmetri: Relativ (NewmanToker/Mantokoudis)(1) eller Normalisert relativ (Jongkees)(2):

Standarddata
Standardgrenseverdier er definert i samsvar med dataforskning.(3)
Skyggelegging angir grensene for data utenfor standardgrenseverdiene:
•

Data i den hvite sonen er innenfor normale grenser.

•

Data i det lysegrå området angir unilateralt tap.

•

Data i det mørkegrå området angir bilateralt tap.

De normative grenseverdiene kan endres.

Testalternativer inkluderer innstillinger for normative grenseverdier. Se side ► 189.

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

hånden plassert på issen og hodeimpuls vendt utover.
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Aldersbaserte standarddata
Aldersbaserte standardgrenseverdier er definert som gjennomsnittet ± 2 standardavvik for aldersområdet 10 til 99 år.(1)
På Forsterkning-grafen definerer en skisse område der dataene anses å være innenfor normale grenser.

Forsterkningsverdier over 1,2
Forsterkningsverdier over 1,2 kan være et resultat av et av disse problemene eller en kombinasjon av dem:
1. At brillene glir. Pass på at remmen sitter tett, at kabelen fra brillene er klemt fast til pasientens høyre skulder eller
krage med litt slakk, og at det ikke er noen åpning mellom skumputen og pasientens ansikt. Se side ► 32 for bilder av
god og dårlig brilleplassering.
2. Pasienten er for nær fikseringspunktet. Hvis pasienten er nærmere enn 1 meter, vil du se økte VOR-forsterkninger på
grunn av øye-konvergens. Stå aldri foran pasienten og få pasienten til å fokusere på nesen din når du bruker ICS
Impulse. Denne testmetoden vil gi høyere VOR-forsterkninger.
3. Under testing viste sanntidsregistreringen at øynene ledet hodet, men testen fikk fortsette. Hvis dette problemet
observeres, bør brille- og pasientkonfigurasjonen kontrolleres før testen fortsettes.
4. Hvis du har utelukket 1, 2 og 3, kan det være at pasienten har Menieres sykdom. (2)

Vise data og verdier
Hvis du vil vise bare venstre eller høyre forsterkning, klikker du Visning-vindusfanen og merker av for Venstre eller Høyre.
Aktiver begge boksene for å vise både venstre og høyre forsterkning.

(1)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP and Curthoys IS (2015) The video head impulse
test (vHIT) of semicircular canal function – age dependent normative values of VOR gain in healthy subjects. Frontiers
in Neurology 22. juni: ISSN: 1664-2295. Merk: Alle normative data ble samlet inn med hånden plassert på issen og hode-

impuls vendt utover.
(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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Forsterknings- og topphastighetsverdier for en individuell hodeimpuls vises på statuslinjen når et forsterkningspunkt eller
en registrering er valgt.
•

Velge et forsterkningspunkt: Klikk i Forsterkning-vinduet og flytt markøren over forsterkningspunktet for å velge det.
Forsterkningsverdien vises ved siden av det valgte punktet (innsirklet). I registreringsvinduet merkes den tilhørende
registreringen.

•

Velg en registrering: Klikk i registreringsvinduet, og bruk piltastene eller rullehjulet på musen til å flytte fra registrering
til registrering. Den uthevede registreringen er den valgte registreringen. Det korresponderende forsterkningspunktet
velges (forsterkningsverdi vises ikke).

A.
B.
C.
D.
E.

Statuslinje

Forsterkning-vinduet
Forsterkningsverdi
Registrering-vinduet
Valgt registrering

Slik sletter du en valgt hodeimpuls:
•

Beveg markøren over forsterkningspunktet. Dobbeltklikk med musen.

•

Klikk i registreringsvinduet. Velg en enkelt registrering med piltastene eller rullehjulet på musen. Trykk på Delete-tasten.

Hvis du vil gjenopprette alle slettede hodeimpulser, klikker du Ny analyse-vindusfanen. Klikk Gjenopprett slettede data.
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Om sakkader
For at en topp skal anses som en sakkade, må den oppfylle disse kriteriene:

9.7.2

–

Identifisert som en sakkade av vår beskyttede algoritme (som standard er topper identifisert som sakkader røde)

–

Forekommer 70 ms eller senere etter at hodebevegelsen (hodeimpulsen) startet

Info

Hodeimpulsanalyse-data rapporteres for hodeimpulser mot både venstre og høyre samt avviste hodeimpulser.
OTOsuite Vestibular bruker ulike algoritmer til å analysere hodeimpulser.
•

Innsamling – hodeimpulsdataene som er godkjent av innsamlingsalgoritmen som vist i innsamlingsvinduet

•

Analyse – hodeimpulsdataene som er godkjent av analysealgoritmen

Se mer informasjon på side ► 240.

Registreringsanalyse-data for den valgte registreringen (uthevet visning) inkluderer
•

Forsterkning – forsterkningsberegning er området i den (av-sakkaderte) hastigheten delt på området under
hodehastigheten

•

Latens – tiden (ms) der topphastigheten forekom for hodebevegelse og dessuten for de tre første sakkadene

•

Amplitude (°/s) – maksimal oppnådd verdi for hodet og for de tre første sakkadene (representert som topphastighet i
statuslinjen)

Merk • Data som er innsamlet før programvareversjon 4.0 må analyseres på nytt for riktig utfylling av verdiene.

Operatørnavnet og testparametrene vises i listen:
•

Bildehastighet – dataopptakets hastighet i rammer per sekund (fps)

•

Kalibrering ∆ – avstanden i piksler mellom høyre og venstre øyeposisjoner målt under kalibrering

En kommentar vises når refikseringssakkadeparametrene er endret.
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9.7.3

Kommentarer
Analysedetaljer - Kommentarer
Testkommentarer kan skrives inn før, under og etter testingen. Hvis du vil legge til eller endre kommentarer, klikker du
Kommentarer-vindusfanen. Du finner informasjon om redigeringsverktøyene på side ► 22.

Merk • Tekst som tidligere er lagt inn i Test-vinduet, vises i Kommentarer-vinduet.

9.7.4

Visning
For å endre visningen av forsterkningsgrafen, merker du av for Venstre og/eller Høyre for å velge/velge bort hva som vises:
begge forsterkninger, bare venstre forsterkning eller bare høyre forsterkning. 2D-grafvisningen endres ved å merke av for
Hodehastighet og/eller Øyehastighet for å velge/velge bort hva som vises: begge hastigheter, bare hodehastighet eller
bare øyehastighet.

9.7.5

Ny analyse

Analyser på nytt - gjenoppretter alle opprinnelige forsterkningsdatapunkter før ny analyse av dataene. (Ny analyse bruker
de siste innstillingene for Referanseamplitude og Startposisjon.)
Merk • Det kan være nødvendig å bruke denne funksjonen for eksisterende pasientdata når nye funksjoner lanseres.
(Ny analyse krever at rådata er tilgjengelige.)

Gjenopprett slettede data - gjenoppretter alle opprinnelige forsterkningsdatapunkter.
Spontan nystagmus - Avmerkingsboksen Spontan nystagmus er avmerket hvis testeren merket av for Spontan nystagmus i Innsamling-vinduet.
Hvis det merkes av i Spontan nystagmus-boksen, analyseres dataene på nytt. Tidligere endringer i dataene (f.eks. refikseringssakkade-parametre, sletting av forsterkningspunkter) beholdes ikke.

Refikseringssakkadeparametre venstre/høyre - velg dette alternativet for å endre refikseringssakkade-parametre for
venstre eller høyre hodeimpuls
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Gjenopprett standardverdier - gjenopprett refikseringssakkade-parametre til produsentens standardverdier for den valgte
siden (venstre/høyre)

Referanseamplitude - Denne innstillingen identifiserer en sakkade basert på hvor bratt hellingen på baksiden av sakkaden
er. Juster denne glidebryteren hvis du tror at en øyebevegelse er feilaktig identifisert som sakkade eller at øyebevegelsen
skal identifiseres som en sakkade.

Startposisjon - Denne innstillingen fastsetter hvor programvaren skal begynne å se etter tilstedeværelse av en sakkade.
Juster denne glidebryteren hvis du tror at en øyebevegelse er feilaktig identifisert som sakkade eller at øyebevegelsen skal
identifiseres som en sakkade.
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9.8

2D-analyse-vinduet
Standardfarger for data som vises i grafene, gjør at fargeblinde personer enkelt kan skille mellom de ulike fargene. Testalternativer inkluderer innstillinger for å endre standardfargene som brukes til hver datatype. Fargene kan endres ved å
klikke Graf-farger-vindusfanen i Alternativer-vinduet og velge nye farger. Se side ► 186.
Standardlayouten legger høyre graf (data for høyre hode- og øyehastighet) på høyre og venstre graf (data for venstre hodeog øyehastighet) til venstre. Hvis du vil skifte layout, klikker du Hodeimpuls-vindusfanen i Alternativer-vinduet og velger
Vis venstre graf på høyre side. Se side ► 189.
Hvis du vil vise bare hode- eller øyehastighet, klikker du Visning-vindusfanen og merker av for Hodehastighet eller Øyehastighet. Aktiver begge boksene for å vise både hode- og øyehastighet.
Hodedata er angitt i blått for venstre og oransje for høyre. Øyedata som vises i grønt, identifiserer øyebevegelse under og
etter hodeimpulsen (VOR). Øyedata som vises i rødt, identifiserer sakkadisk øyebevegelse (det vil si refikseringssakkadene).
Dataene er slik angitt at hastighet er tegnet inn på Y-aksen og hode-impulsmillisekunder eller -prøver er tegnet inn langs Xaksen. For data som ble konvertert fra en tidligere versjon av programvaren, angis prøver langs X-aksen hvis gjennomsnittlig
bildehastighet var under 219.
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Innenfor normale grenser
I disse eksemplene på Hodeimpuls og SHIMP-data er begge sider innenfor normale grenser.

Hodeimpuls
På Forsterkning-grafen ser vi at alle datapunktene ligger innenfor normalområdet (i det hvite området). Hodedataene viser
svært velutførte hodeimpulser, og øyedataene viser en vestibulo-okulær refleks (A) som speiler hodehastighetene. Det kan
forekomme noen refikseringssakkader.
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SHIMP
På Forsterkning-grafen ser vi at alle datapunktene ligger innenfor normalområdet (i det hvite området). Hodedataene viser
svært velutførte hodeimpulser, og øyedataene viser en vestibulo-okulær refleks (A) som speiler hodehastighetene sammen
med åpne refikseringssakkader. Legg merke til at SHIMP-testen undertrykker muligheten til å produsere usynlige sakkader,
og eliminerer behovet for sakkadefjerning før beregning av forsterkning.
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Synlige sakkader
Hodeimpuls
Dette er et eksempel på hodeimpulsdata som viser en unormal vestibulo-okulær refleks på venstre side, noe som ses av forsterkningsresponsen og refikseringssakkadene. På Forsterkning-grafen ser vi at alle datapunktene ligger innenfor det grå
området, noe som angir unilateralt tap. Hodedataene viser svært velutførte hodeimpulser, og øyedataene viser en utilstrekkelig vestibulo-okulær refleks (A) som ikke speiler hodehastighetene. Det forekommer synlige refikseringssakkader (B).
Refikseringssakkader er lettere å visualisere i 3D-analyse.
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SHIMP
Dette er et eksempel på SHIMP-data som viser en unormal vestibulo-okulær refleks bilateralt indikert av forsterkningsresponsen. På Forsterkning-grafen ser vi at alle datapunktene ligger innenfor det grå området, noe som indikerer
bilateralt tap. Hodedataene viser svært velutførte hodeimpulser, og øyedataene viser en utilstrekkelig vestibulo-okulær
refleks som ikke speiler hodehastighetene. Når det gjelder refikseringssakkadene, er de en indikasjon på restfunksjon for
SHIMP når refikseringssakkader er til stede. Høyre side viser tydelig vestibulær funksjon, siden det er åpne refikeringssakkader til stede.
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Usynlige sakkader
Dette er et eksempel på hodeimpulsdata som viser en unormal vestibulo-okulær refleks på høyre side, noe som ses av forsterkningsresponsen og refikserings-sakkadene. På Forsterkning-grafen ser vi at alle datapunktene ligger innenfor det grå
området, noe som angir unilateralt tap. Merk asymmetrien på 56 %. Den høyre (unormale) siden påvirker den venstre
(normale) siden. Hodedataene viser velutførte hodeimpulser, og øyedataene viser en utilstrekkelig vestibulo-okulær refleks
(A) som ikke speiler hodehastighetene. Det forekommer usynlige refikseringssakkader (B). Refikseringssakkader er lettere å
visualisere i 3D-analyse.
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9.9

Heksagram-vinduet
For tester som er valgt i Vis-kolonnen, gir vinduet Heksagram en visning av Analyse av refikseringssakkade med en oversikt over Gjennomsnittlige forsterkninger, PR-resultat og 2D-analyse-grafene.

A. Vis-kolonnen
B. Analyse av refikseringssakkade
C. Gjennomsnittlige forsterkninger- og 2D-analyse-grafene

De testene som først ble valgt, er de samme som de testene som ble valgt i 2D-analyse- og 3D-analyse-vinduene. Hvis du
vil legge til en eller flere tester, klikker du knappen ved hvert testnavn i Vis-kolonnen.Hvis du vil fjerne en eller flere tester, klikker du knappen ved testnavnet i Vis-kolonnen. Du kan bare velge én test av hver testtype for visning.

Merk • Testvalgene går tilbake til testvalgene i 2D-analyse- og 3D-analyse-analyse-vinduene når Heksagramvinduet ikke lenger vises.

Standardlayouten legger høyre graf (data for høyre hode- og øyehastighet) på høyre og venstre graf (data for venstre hodeog øyehastighet) til venstre. Hvis du vil skifte layout, klikker du Hodeimpuls-vindusfanen i Alternativer-vinduet og velger
Vis venstre graf på høyre side. Se side ► 189.

9.9.1

Heksagram
I Heksagram er gjennomsnittlige forsterkninger vist med stolper som varierer i lengde i henhold til gjennomsnittlige forsterkningsverdier. Stolpene vises inne i en sekskant. Hver side av sekskanten er merket med en to-bokstavers forkortelse
som viser til én av de seks halvsirkelformede kanalene:
•
•
•

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

•
•
•

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

Den ytre sekskanten representerer en gjennomsnittlig forsterkning på 1,0. Den innerste sekskanten representerer en
gjennomsnittlig forsterkning på 0,5.
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Forsterkningsstolpene er farget i henhold til de normative grenseverdiene som er innstilt for forsterkningsgrafene. Testalternativer inkluderer innstillinger for å endre standardverdiene. Verdiene kan endres ved å klikke Hodeimpuls-vindusfanen i Alternativer-vinduet og velge nye verdier. Se side ► 189.

Asymmetri (A)-verdiene kommer fra beregninger som er spesifikke for hvert kanalsett: anterior til anterior, lateral til
lateral og posterior til posterior. Verdienes farge indikerer hvilken beregning som er brukt: Relativ eller Normalisert relativ.
Middelverdi, forsterkning og PR-resultat (total PR-resultat) vises i listen (B) i hvert enkelt vindu. Fargen på området der
disse verdiene vises indikerer mønsteret for refikseringssakkade-gruppering: Normal, Samlet eller Spredt.

I Testalternativer kan du velge standardmetode for beregning av Forsterkningsasymmetri: Relativ (NewmanToker/Mantokoudis)(1) eller Normalisert relativ (Jongkees)(2):

9.9.2

Analyse av refikseringssakkade
Viktig • Analyser data som er innsamlet før programvareversjon 4.0 på nytt for riktig utfylling av verdiene.
- Hvis rådata er lagret, velger du testen i 2D-analyse, klikker Ny analyse-vindusfanen og klikker Analyser på nytt.

(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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- Hvis rådata ikke er lagret, velger du den venstre testen i 2D-analyse for å analysere dataene på nytt. Klikk i vindusfanen Ny analyse. Flytt enten glidebryteren Referanseamplitude eller Startposisjon. Klikk Gjenopprett standardverdier. Gjenta for høyre.

Analyse av refikseringssakkade inkluderer en analyse for hver av halvsirkelkanaldataene som vises i Heksagram.(1) I Testalternativer kan du velge å vise bare denne oppsummeringsanalysen eller hele analysen. Se side ► 189.

Totalt (%) – prosentandelen av synlige og usynlige sakkader av de totale hodeimpulsregistreringene
Totalt PR-resultat (%) – størrelsen mellom 0 og 100, der 0 er minste spredte refikseringssakkader med denne hodeimpulstesten, og 100 er maksimum spredt refikseringssakkade i denne hodeimpulstesten. For å finne PR-resultatet
beregnes den første variasjonskoeffisienten for hver sakkadevisningstid for hver sakkadegruppe (totalt for både usynlige og
synlige).

Klassifisering
•

Grønt indikerer innenfor normale grenser

•

Blått indikerer at sakkadene er samlet

• Oransje indikerer at sakkadene er spredt
Disse fargekodene brukes også i de fargede stolpene i Heksagram-panelene.

(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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Full analyse

Hvis skjulte eller åpne refikseringssakkader ikke
finnes for en bestemt halvsirkelformet kanal,
vises NA (ikke analysert) for disse dataverdiene.

Hode
Latens (ms) – gjennomsnittlig latens for alle hodeimpulser
Amplitude (°/s) – gjennomsnittlig amplitude for alle hodeimpulser
Usynlig
% – prosentandelen av sakkader som forekommer etter 70 ms og før hodehastigheten krysser nullpunktet for totale
hodeimpulsregistreringer.

Latens (ms) – gjennomsnittlig latens for alle usynlige sakkader. Et verktøytips viser standardavvik og varianskoeffisient.
Amplitude (°/s) – gjennomsnittlig amplitude for alle usynlige sakkader. Et verktøytips viser standardavvik og varianskoeffisient.

PR-resultat (%) – størrelsen mellom 0 og 100, der 0 er minste spredte refikseringssakkader med denne hodeimpulstesten, og 100 er maksimum spredt refikseringssakkade i denne hodeimpulstesten. For å finne PR-resultatet
beregnes den første variasjonskoeffisienten for hver sakkadevisningstid for hver gruppe av usynlige sakkader.

Synlig
% – prosentandelen av sakkader som forekommer etter etter at hodehastigheten krysser nullpunktet for totale hodeimpulsregistreringer.

Latens (ms) – gjennomsnittlig latens for alle synlige sakkader. Et verktøytips viser standardavvik og varianskoeffisient.
Amplitude (°/s) – gjennomsnittlig amplitude for alle synlige sakkader. Et verktøytips viser standardavvik og varianskoeffisient.

PR-resultat (%) – størrelsen mellom 0 og 100, der 0 er minste spredte refikseringssakkader med denne hodeimpulstesten, og 100 er maksimum spredt refikseringssakkade i denne hodeimpulstesten. For å finne PR-resultatet
beregnes den første variasjonskoeffisienten for hver sakkadevisningstid for gruppe av synlige sakkader.
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9.10

3D-analyse-vinduet
Standardfarger for data som vises i grafene, gjør at fargeblinde personer enkelt kan skille mellom de ulike fargene. Testalternativer inkluderer innstillinger for å endre standardfargene som brukes til hver datatype. Fargene kan endres ved å
klikke Graf-farger-vindusfanen i Alternativer-vinduet og velge nye farger. Se side ► 186.
Standardlayouten legger høyre graf (data for høyre hode- og øyehastighet) på høyre og venstre graf (data for venstre hodeog øyehastighet) til venstre. Hvis du vil skifte layout, klikker du Hodeimpuls-vindusfanen i Alternativer-vinduet og velger
Vis venstre graf på høyre side. Se side ► 189.
Dataene kan vises fra 360 grader. Hvis du vil se dataene fra forskjellige visninger, holder du inne venstre museknapp og
roterer etter eget ønske. Klikk Tilbakestill (A) for å tilbakestille dataene til opprinnelig visning.
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Normal
I dette eksempelet på hodeimpulsdata ligger begge sider innenfor normale grenser. På Forsterkning-grafen ser vi at alle
datapunktene ligger innenfor normalområdet (i det hvite området). Hodedataene viser svært velutførte hodeimpulser, og
øyedataene viser en vestibulo-okulær refleks (A) som speiler hodehastighetene. Det kan forekomme noen refikseringssakkader.
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Synlige sakkader
Dette er et eksempel på hodeimpulsdata som viser en unormal vestibulo-okulær refleks på venstre side, noe som ses av forsterkningsresponsen og refikseringssakkadene. På Forsterkning-grafen ser vi at alle datapunktene ligger innenfor det grå
området, noe som angir unilateralt tap. Hodedataene viser svært velutførte hodeimpulser, og øyedataene viser en utilstrekkelig vestibulo-okulær refleks (A) som ikke speiler hodehastighetene. Det forekommer synlige refikseringssakkader (B).
På høyre side er de nedadgående utslagene et resultat av spontan nystagmus.
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Usynlige sakkader
Dette er et eksempel på hodeimpulsdata som viser en unormal vestibulo-okulær refleks på høyre side, noe som ses av forsterkningsresponsen og refikserings-sakkadene. På forsterkningsgrafen ser vi at alle datapunktene ligger innenfor det grå
området, noe som angir unilateralt tap. Merk asymmetrien på 56 %. Den høyre (unormale) siden påvirker den venstre
(normale) siden. Hodedataene viser velutførte hodeimpulser, og øyedataene viser en utilstrekkelig vestibulo-okulær refleks
(A) som ikke speiler hodehastighetene. Det forekommer usynlige refikseringssakkader (B). Legg merke til hvordan de usynlige refikseringssakkadene ligger nærmere hodedataene, mens de synlige refikseringssakkadene ligger lenger til høyre for
hodedataene.
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9.11

Spill av-vinduet
En synkronisert avspilling av innsamlede data, dataanalyse og video(er) som er tilgjengelige i Spill av-vinduet. Vinduet
inneholder
alltid
•

Sanntidsregistrering

•

Opplæringskurver

•

Forsterkning-grafen

•

2D øye- og hoderegistreringer

•

Øyevideo

Når dette alternativet er valgt i Testalternativer for denne testtypen, inkluderes den synkroniserte romvideoen.

Spill av-knapper og valg
Spill av

Starter synkronisert avspilling.

Pause

Setter synkronisert avspilling på pause.

Stopp

Stopper synkronisert avspilling.

Slett video

Sletter videoen for den valgte testen.

Merk • Det anbefales å slette unødvendige videoer for å frigjøre plass på harddisken. Når en video er slettet, kan den ikke gjenopprettes.
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Spill av-knapper og valg
Spill av fra markør

Velg å starte avspilling der markøren befinner seg. Hvis avspilling ikke er valgt, starter det ved begynnelsen av registreringen.

Hastighet

Merk • Før du stiller inn avspillingshastigheten, må du kontrollere den registrerte bildehastigheten (fps) angitt under øyevideoen.

•

Normal - en øyevideo som tas opp ved 30 bilder per sekund, kan bare spilles
av ved normal hastighet.

•

Langsom - en øyevideo som tas opp ved 60 bilder per sekund, kan spilles av
ved normal eller langsom hastighet.

•

Langsommere - en øyevideo som tas opp ved > 120 bilder per sekund, kan
spilles av ved normal, langsom eller langsommere hastighet.

Romvideoen synkroniseres med øyevideoen ved alle hastigheter.

Avspilling for data innsamlet med programvareversjon før 4.0.
Pasientdata
•

Gamle data kan ikke spilles av

•

Hvis rådata er lagret, må du først analysere dataene på nytt for å vise dem. Velg testen i 2D-analyse, klikk fanen Ny
analyse og klikk Analyser på nytt.

•

Når dataene er analysert på nytt, kan du bla gjennom sanntidsregistreringen. Hvis du klikker en individuell hodeimpuls
i sanntidsregistreringen:
–

den godkjente hodeimpulsen vises på opplæringskurvene (en avvist hodeimpuls vises ikke)

–

hode- og øyeregistreringen vises uthevet

–

forsterkningsverdien vises i en sirkel

Videoer
•

Hodeimpuls-øyevideoer som tidligere er vist under Videoopptak/avspilling, kan nå bare vises i Spill av-vinduet i
OTOsuite Vestibular.

•

Klikk Video-fanen i Testliste, og velg videoen som skal spilles av.
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9.12

Fremdriftsgrafer
Analyse av flere testøkter kan vises i Fremdriftsgrafer eller Fremdriftsdata-vindusgruppen. Brukeren kan dermed sammenligne en pasients resultater fra forskjellige testdatoer. Ved å sammenligne testøktene ser brukeren om det har forekommet
forbedring eller utjevning.
Hvis tre eller flere tester er tilgjengelige, er de tre som vises først, den første testen, den nyeste testen og den testen som
for øyeblikket vises i 2D- og 3D-vinduet. Hvis du vil fjerne en eller flere tester, klikker du knappen ved testnavnet i Viskolonnen. Hvis du vil legge til en eller flere tester, klikker du knappen ved hvert testnavn i Vis-kolonnen.

Merk • Analyse av testresultatene kan vises i normal visningsmodus eller i forstørret modus. Se side ► 17.
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Fremdriftsgrafer
Fire testøkter kan ses sammen i dette vinduet. 3D-grafvisningen som beskrevet fra side ► 104.
Standardfarger for data som vises i grafene, gjør at fargeblinde personer enkelt kan skille mellom de ulike fargene. Testalternativer inkluderer innstillinger for å endre standardfargene som brukes til hver datatype. Fargene kan endres ved å
klikke Graf-farger-vindusfanen i Alternativer-vinduet og velge nye farger. Se side ► 186.
Standardlayouten legger høyre graf (data for høyre hode- og øyehastighet) på høyre og venstre graf (data for venstre hodeog øyehastighet) til venstre. Hvis du vil skifte layout, klikker du Hodeimpuls-vindusfanen i Alternativer-vinduet og velger
Vis venstre graf på høyre side. Se side ► 189.
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Fremdriftsdata
Forsterkningsgrafen vises som beskrevet på side ► 87 , bortsett fra at forklaringen av fargene som brukes til hver test, vises
i vinduet for valg av test. I tillegg indikeres middelverdi for standardavvik med horisontale stolper over og under symbolene
for middelforsterkning (røde og blå X-er).
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10

Posisjonell

10.1

Testmiljø
Testmiljøet kan variere, men må gjøre det mulig å plassere pasienten minst én meter fra veggen (eller en annen fast overflate som kan brukes som projiseringsflate). Denne posisjonen vil bli brukt til kalibrering. For Dynamisk posisjonell testing
og for Reposisjonering-behandling må pasienten være komfortabelt posisjonert på et undersøkelsesbord, siden han/hun
skal bevege seg mellom sittende stilling og liggende på ryggen.

For kalibreringsformål:

Merk • Pasienten bør sitte i en stol som er stasjonær og ikke svinger.

1. Velg en vegg som gjør det mulig å plassere pasienten minst én meter foran fikseringsprikken.
2. Anvend en av fikseringsprikkene i systemet på veggen et sted som gjør det mulig å plassere pasienten rett foran fikseringsprikken.

10.2

Ta opp video av øyebevegelse under testing
Merk • Opptak må være avmerket for å kunne spille av innsamlede data.

Video-vinduet viser et bilde av øyet.
Opptak (A) er avmerket som standard. Videoopptaket av øyet og datainnsamlingen starter samtidig.

10.3

Detektere pupill
Du finner instruksjoner for riktig plassering av bare brillene på side ► 32.
Du finner instruksjoner for riktig plassering av synsnektløsning på side ► 36.
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1. Velg testen: Dynamisk, eller Reposisjonering.
2. Velg testtypen. Følgende testtyper finnes for eksempel for Dynamisk-testen: Dix-Hallpike, Hallpike-Stenger,
Sideliggende og Rulle.

Merk • Syn nektet skal ikke være avmerket under kalibrering.

3. Hvis du bruker synsnektet løsning, merker du av for Syn nektet.

Merk • Uten lisensen er det ikke mulig å fastslå om Vridning nystagmus er til stede under testingen. Innkjøp av lisens
gir øyeposisjonsregistrering og LFH-graf.

4. Hvis du vil samle inn Vridning-data, merker du av for Vridning. (Hvis du vil at Vridning skal være valgt som standard,
velger du alternativet for denne testtypen i Testalternativer det aktuelle vinduet for denne testgruppen.) Se side ►
256 for å forstå økningen i videofilens størrelse når Vridning er valgt.
5. Velg testmanøveren (A). Det finnes for eksempel fire manøvre for Dix-Hallpike-testen: Hode til venstre, Hode til
høyre, Hode til venstre, gjenta og Hode til høyre, gjenta.

Merk • Hvis du velger enten Syn nektet eller Vridning, endres innsamlet rammefrekvens til 60 fps (rammer per
sekund). Denne hastigheten gjør at kameralukkeren kan holdes åpen lenger (øker lyseksponeringen), noe som gir bedre
bildekvalitet.
Når Syn nektet er valgt, vises en avmerking i den synsnektede kolonnen i testlisten.

6. Ved innsamling av Vridning-data
A. Be pasienten se rett frem og holde øynene helt åpne.
B. Klikk Innsamling. Vridning-referanserammen vises nederst til høyre i Testkonfigurasjon-vinduet.
Referanserammen sammenlignes med de innsamlede dataene for å fastslå om vridende øyebevegelse er til stede.
Referanserammen kan brukes til alle påfølgende LFH-tester. Hvis kvaliteten er dårlig, instruerer du pasienten på nytt
og klikker Innsamling igjen.

114

Otometrics - ICS Impulse USB

10 Posisjonell

God kvalitet

Dårlig kvalitet

7. Posisjoner pasienten. Se side ► 113.
8. Plasser ROI (undersøkelsesfeltet) rundt pupillen:
–

Klikk den grønne boksen, og dra for å midtstille den på pupillen, eller

–

Klikk pupillen for å midtstille pupillen i den grønne boksen.

Merk • For testene Hodeimpuls og VOR er boksen ROI 100 x 100 piksler med en maksimal samplingshastighet på
250 fps. For alle andre tester unntatt Vridning er boksen ROI 160 x 120 piksler med en maksimal samplingshastighet
på 173 fps. For Vridning er boksen ROI 320 x 240 med en maksimal samplingshastighet på 60 fps.

9. I Video-vinduet velger du bildetypen som skal vises: Gråtonebilde (A) eller Pupillplassering (B).

Merk • Valg av Gråtonebilde eller Pupillplassering brukes bare til innstilling av pupilldeteksjon. Øyevideo registreres
alltid i gråtoner.

10. Hvis pupillen ikke ble oppdaget automatisk, velger du Auto-grenseverdi. Trådkorset midtstilles på pupillen.

Otometrics - ICS Impulse USB

115

10 Posisjonell

11. Be pasienten se på fikseringspunktet. Vurder pupilleregistreringen ved å iaktta trådkorset. Hvis trådkorset ikke registrerer pupillen (hopper rundt og holder seg ikke midtstilt på pupillen), justerer du med + eller - på terskelglideknappen.
Pupillpåvisning sikrer at pupillen registreres på riktig måte under kalibrering og datainnsamling.

Merk • Foreta ytterligere justeringer for å fjerne eventuelle hvite felter utenfor det hvite, sirkelformede bildet av
pupillen.

12. Velg OK for å godta ROI-posisjon.
13. Hvis kalibrering ikke er utfør ennå, fortsetter du på side ► 116.

10.4

Kalibrering
Forsiktig •

Under denne prosedyren vil begge laserne slå seg på. Se ikke direkte på laserne. Bruk av andre regule-

ringer eller justeringer, eller utførelse av andre prosedyrer enn angitt her i håndboken, kan gi eksponering for skadelig
stråling.

1. Klikk Lasere på for å slå på begge laserne.

2. Be pasienten plassere venstre og høyre prikk like langt fra hver side av fikseringspunktet.
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3. Be pasienten se på venstre prikk, deretter på høyre prikk. I Video kontrollerer du at trådkorset fortsetter å registrere
pupillen.

Merk • Bruk Sanntidsregistreringer (X-akse i sekunder)-vinduet til å overvåke hode- og øyedata. Når du iakttar den
oransje hoderegistreringen og den grønne øyeregistreringen, kan du avgjøre om pasienten beveger hodet eller øynene
(i stedet for å se på fikseringspunktet), blunker for mye eller ikke følger anvisningene som gis (samarbeider ikke).

4. Hvis trådkorset ikke registrerer pupillen (hopper rundt og holder seg ikke midtstilt på pupillen), justerer du med +
eller - på terskelglideknappen.
Under kalibreringen bes pasienten flytte blikket mellom de to prikkene som vises når laserne er slått på. Etter hvert
som pasientens blikk flytter seg, registreres pupillens bevegelse.

Merk • Når en pasient ikke kan kalibreres (f.eks. fordi synet er så dårlig at pasienten ikke ser fikseringspunktet eller
laserstråleprikkene), klikker du Standard for å bruke kalibreringens standardverdier (∆ = 21). Sørg for at pasienten ser
rett frem på fikseringspunktet før du klikker Standard.

Øyebevegelsen mellom de to laserstråleprikkene måles og kalibreres mot de kjente verdiene mellom laserstråleprikkene som projiseres fra brillene. Kalibreringsverdiene gjelder for pikselplassen som tilsvarer 7,5 grader til venstre eller
høyre for sentrum. Forskjellen mellom høyre og venstre tilsvarer antallet piksler for en 15 graders bevegelse av øyet.
Disse verdiene benyttes til å analysere øyebevegelse under hodeimpulstesting.
5. Klikk Kjør.
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6. Be pasienten vende seg mot fikseringspunktet og holde hodet i ro.
7. Be pasienten følge laserstråleprikken.

Merk • Kalibreringsverdiene lagres automatisk. Den lagrede kalibreringsverdien kan brukes til alle testene. Det er ikke
nødvendig å rekalibrere mellom testene, med mindre brillene har beveget seg. Hvis du går ut av pasientfilen og åpner
den igjen, må du kalibrere på nytt.

Kalibreringskontroll
1. Be pasienten se på fikseringspunktet og bevege hodet fra side til side i en liten vinkel (cirka 10 grader).
2. Kontroller at øye- og hodehastigheten stemmer overens.

God kalibrering – Øye- og hodehastighet stemmer overens
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(Eksempler på dårlig kalibrering viser en kalibrering utført i Hodeimpuls)

Dårlig kalibrering - Øyehastigheten er for lav

Dårlig kalibrering – Øyehastigheten er for høy

3. Hvis øye- og hodehastigheten ikke stemmer overens, må du rekalibrere eller granske pasientens anamnese.
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Merk • Hvis pasienten må foreta refikseringssakkader under lavfrekvente hoderotasjoner, kan det antyde enten
vestibulært tap, cerebral dysfunksjon eller begge deler. Hvis testresultatene omfatter refikseringssakkader
under lavfrekvente hoderotasjoner, anbefales det at resultatene av hodeimpulstesten tolkes med forbehold.
Data som IKKE er innenfor normale grenser, kan ha sammenheng med en perifer og/eller sentral forstyrrelse.
Bruk VOR-testene til å vurdere en pasient med refikseringssakkader under kalibreringskontroll.

4. Straks kalibreringen er kontrollert og du er fornøyd med resultatet, klikker du Godta.

Innsamling-vinduet åpnes, og innsamling av hodeimpulsdata kan starte.

Forsiktig • Straks kalibrering er foretatt, anbefales det at brillene på pasientens hode ikke flyttes.

120

Otometrics - ICS Impulse USB

10 Posisjonell

10.5

Optimalisere innsamling og behandling
Dette programmet har disse funksjonene for å sikre god datainnsamling og velutførte behandlingsmanøvrer:
•

Ekstern monitor
Du kan vise et større bilde av øyet på en ekstern monitor. Hvis en ekstern monitor er koblet til datamaskinen, plasserer du monitoren der du enkelt kan se øyevideoen. Hvis du vil vise øyevideoen på datamonitoren og på en ekstern
monitor, klikker du

. Den eksterne monitoren viser LFH-verdien i sanntid, Hodehastighet og Medgått tid.

Hodehastighet-verdien (B) endres i henhold til hodehastigheten mens det beveges under posisjonell testing. Under
avspilling viser den eksterne monitoren øyevideoen. Hodeposisjonstilbakemelding eller Synkronisert romvideo
vises også hvis de er valgt i Testalternativer-testalternativet.
Merk • Den eksterne monitoren støttes ikke for hodeimpulstesting.

•

Hodeposisjonstilbakemelding
For LFH-tester er Hodeposisjonstilbakemelding-alternativet standardinnstillingen. Når dette alternativet er valgt,
vises en referansegrafikk av pasientens hodeposisjon i sanntid på datamonitoren. Se informasjon om innstilling av dette
alternativet på side ► 192.
For dynamisk posisjonstesting og reposisjoneringsbehandling er det klinisk svært viktig at hodet er riktig posisjonert for
å finne riktig diagnose og oppnå vellykket behandling. Data fra hodesensoren i brillene sporer hodebevegelsen.
Hodebevegelsen som vises i programvaren samsvarer direkte med pasientens hodebevegelse. Dette gjør det lettere
for testeren å plassere hodet i de ulike posisjonene som er unike for hver dynamiske posisjonstest eller reposisjoneringsmanøver.
–

De semisirkulære kanalene som testes eller behandles, merkes med grønt.

–

Når testen eller manøveren utføres, beveger det blå punktet seg sammen med hodet.

–

Hver posisjon nummereres og representeres med en blå linje, avhengig av testen eller behandlingsmanøveren som utføres. Flytt pasientens hode for å innrette det blå punktet med hver av de nummererte blå linjene i rekkefølge.

Dix-Hallpike – Hode til venstre
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10.6

Dynamisk
I disse testene brukes brillene til å samle inn øyedata. Høyhastighetskameraet fanger inn bildet av
øyet. OTOsuite Vestibular-programvaren behandler øyeposisjonsdataene og beregner den langsomme fasehastigheten
(LFH).

10.6.1

Dynamisk-tester
Dynamisk-testene gir mulighet til å vurdere nystagmus som forekommer på grunn av dynamiske endringer i pasientens
kroppsorientering med hensyn til tyngdekraften Pasienten begynner typisk i sittende stilling, og flyttes til en posisjon der
enten de anteriore/posteriore eller de laterale kanalene innrettes vinkelrett i forhold til gulvet, slik at kanalen(e) påvirkes
av tyngdekraften. Disse testene brukes til å fastslå om en pasients symptomer er forårsaket av benign paroksysmal posisjonell vertigo.

Dix-Hallpike eller Hallpike-Stenger
Denne testen evaluerer anterior og posterior halvsirkelformet kanal ved å registrere pasientens øyebevegelser under
manøveren. ANSI-standarden anbefaler at denne testen utføres med synet nektet. Pasienten i sittende stilling. I begge
testene dreies hodet 45° til venstre eller høyre avhengig av hvilken side som evalueres.

Hallpike-Stenger
Til denne testen er en ekstra posisjon inkludert med hodet sentrert rett fremover. Pasienten legges raskt bakover med
hodet hengende litt ut fra kanten på undersøkelsesbordet. Pasientens hode støttes komfortabelt opp av undersøkeren
mens testen pågår. Ifølge ANSI-standarden skal øynene registreres i minst 20 sekunder i denne posisjonen. Det er best å
fortsette å registrere øyebevegelsen til nystagmus forsvinner. Pasienten settes opp, og øyebevegelsen bør igjen registreres
til nystagmus forsvinner.

Sideliggende
Pasienten i sittende stilling.Hodet dreies 45° til motsatt side av det berørte øret. Pasienten legges på siden med det
berørte øret og nesen vendt 30° i motsatt retning.

Rulle
Denne testen evaluerer de laterale semisirkulære kanalene ved å registrere pasientens øyebevegelser i manøveren. Pasienten ligger på ryggen med hode vendt opp 30° slik at det berørte øret vender mot gulvet. Hodet dreies raskt 55° eller så
langt det kan dreies til venstre eller høyre, avhengig av hvilken side som evalueres. Pasientens hode støttes komfortabelt
opp av undersøkeren mens testen pågår. Øynene skal registreres i minst 20 sekunder i denne posisjonen. Det er best å
fortsette å registrere øyebevegelsen til nystagmus forsvinner. Pasienten settes opp, og øyebevegelsen bør igjen registreres
til nystagmus forsvinner.
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10.7

Samle inn Dynamisk
Du finner mer informasjon om innstillingene som er tilgjengelige i Testalternativer ved innsamling av data på side ► 180.

Merk • Midlertidige pasienter kan starte testing uten at pasientdata legges inn. Se side ► 24 for å opprette en ny
pasient eller åpne en eksisterende pasient.

Ved innsamling av data kan du overvåke hodebevegelsen med Hodeposisjonstilbakemelding-skjermbildet (sikrer at hodet
er riktig posisjonert under hele testen eller manøveren) eller Synkronisert romvideo. Du kan også velge ikke å bruke noen
av dem. (Standardvisningen er angitt i Testalternativer.)
1. Dette trinnet gjelder bare ved overvåkning av hodebevegelsen under innsamling:
•

Hvis du bruker Synkronisert romvideo, må du kanskje justere kameraposisjonen for å sikre at pasientens hele
hode ses i videoen under datainnsamlingen. Hvis du spiller inn lyd, er det viktig å plassere kameraet slik at omgivelsesstøyen reduseres til et minimum.

•

Hvis du bruker Hodeposisjonstilbakemelding, posisjonerer du pasientens hode før du begynner å samle inn data.
Påse at pasientens hode ikke beveger seg og at det er helt sentrert. Angi senter-referansepunkt:
A. Instruer pasienten. (Be dem for eksempel holde øynene åpne.)
B. Klikk Laser på (A).
C. Be pasienten se på laserpunktet som vises på veggen. Kontroller at hodet er midtstilt, klikk Senter eller hold
inne venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen i minst 2 sekunder. (Skjermbildet oppdateres så snart du
slipper knappen.)

2. Klikk Start eller trykk på venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å starte datainnsamlingen. Klikk Utvid eller
hold inne venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å fortsette innsamling av data ut over den maksimale
varigheten som er angitt i testalternativene. En tone bekrefter at testen er forlenget. Klikk Stopp eller trykk høyre
knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å stoppe innsamlingen.

Øyeposisjonsregistreringer
Avhengig av innstillingene i Testalternativer, vises horisontale (HR) og vertikale (VR) øyeposisjonsregistreringer i Øyeposisjonsregistreringer-vinduet.Bruk en av de følgende metodene for å sette inn en hendelsesmarkør ( ) i registreringen
under innsamling:
•

Trykk på venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen.

Otometrics - ICS Impulse USB

123

10 Posisjonell

•

Klikk Hendelse.

Hendelsemarkørene settes inn under registreringen.

LFH-verdi
Sanntids LFH-estimat. Verdien vises enten i grønt eller oransje i øvre høyre hjørne av vinduet.
•

Grønn: Når variabiliteten er lav, er det høy sannsynlighet for at verdien er pålitelig.

•

Oransje: Når variabiliteten er høy, er det mindre sannsynlighet for at verdien er pålitelig.

Merk • LFH-verdier vist i oransje bør anses som mindre pålitelige, men ikke unøyaktige.

Hodehastighet-verdien (B) endres i henhold til hodehastigheten mens det beveges under posisjonell testing.

LFH i sanntid gir testeren mulighet til enkelt å overvåke nærvær eller fravær av nystagmus. Testeren vet når nystagmus har
forsvunnet og pasienten kan flyttes til neste posisjon.

Merk • Du finner mer informasjon i Posisjonell-opplæringsvideoen eller på www.icsimpulse.com.

Følgende vises i Innsamling-vinduet:
A. Testtype – navnet på testen som det er samlet inn data for
(Navnet inkluderer testretningen og testforholdene.)
B. Medgått tid – testens varighet
C. Bildehastighet – dataopptakets hastighet i rammer per sekund (fps)
D. Kalibrering ∆ – avstanden i piksler mellom høyre og venstre øyeposisjoner målt under kalibrering
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Systemet stopper automatisk når maksimal testvarighet er nådd. (Maksimal testvarighet er angitt i Testalternativer.)
•

Klikk Utvid eller hold inne venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å fortsette innsamling av data ut over
den maksimale varigheten som er angitt i testalternativene. En tone bekrefter at testen er forlenget. Klikk Stopp eller
trykk høyre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å stoppe innsamlingen.

•

Hvis du vil stoppe testen tidlig, klikker du Stopp eller trykker på høyre knapp på presentasjonsfjernkontrollen. Data lagres.

•

Hvis du vil stoppe testen tidlig, uten å lagre data, klikker du Avbryt.

Dataene analyseres og vises i Analyse-vinduet.

10.8

Dynamisk-dataanalyse
Hvis du vil vise en spesifikk test, klikker du Test-vindusfanen og deretter den ønskede testen for å merke den. Se mer
informasjon om valg av test på side ► 19.

10.8.1

Analyse-vinduet
Analyse av testresultatene kan vises i normal visningsmodus eller i forstørret modus. Se side ► 17.

Øyeposisjonsregistreringer
Avhengig av innstillingene i Testalternativer, vises horisontale (HR) og vertikale (VR) øyeposisjonsregistreringer i Øyeposisjonsregistreringer-vinduet.
Hvis du vil endre hvilke registreringer som vises, merker du av eller fjerner avmerkingen for de aktuelle boksene i registreringsforklaringen. Den nye innstillingen brukes når testen analyseres på nytt. Når pasientfilen lukkes eller en annen test
fra testlisten for denne pasienten velges, endres visningen i henhold til hva som er valgt i Testalternativer.

Merk • Eventuelle endringer i innstillingene i Testalternativer mens pasienten er åpen blir brukt på den åpne pasienten.

Registreringene sentreres rundt markøren. Rapporten skriver ut den delen av registreringen som ses i Registreringervinduet sentrert rundt markøren.

Langsom fase-hastighet-grafen
Formålet med denne grafen er å dokumentere styrken i nystagmus. Denne grafen viser de individuelle nystagmuspunktene
som LFH-algoritmen identifiserer for horisontal høyre (HR) og vertikal høyre (VR) registrering.
LFH-topp (°/s)-toppen er angitt i grafen med en firkant.
Hvis du vil velge et bestemt punkt, klikker du den eller bruker venstre/høyre piltaster for å bevege deg mellom punkter
(mellom pulser). Vinduet LFH (B).
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Hvis algoritmen ikke velger en topp, angir du toppen for den aktuelle registreringen manuelt. Se beskrivelsen av Ny
analyse-vinduet på side ► 128 hvis du vil velge når analysen skal begynne.
Se side ► 247 for informasjon om hvordan Topp (°/s) fastsettes.

Merk • Velg TR for å vise øyeposisjonsregistreringen og LFH-grafen for Vridning.
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Analysedetaljer - Info

Testparameterne er angitt:
•

Testtype – navnet på testen som det er samlet inn data for

•

Operatør – personen som var logget inn i OTOSuite Vestibular-programvaren da dataene ble samlet inn

•

Kalibrering ∆ – avstanden i piksler mellom høyre og venstre øyeposisjoner målt under kalibrering

•

Testtidspunkt – dato og klokkeslett da datainnsamling ble startet

•

Medgått tid – testens varighet

•

Analysens starttidspunkt – tidspunktet da analysen startet

LFH-verdiene
•

Punkt (°/s) – den langsomme fasehastigheten for det valgte punktet (valgt puls)

•

Topp (°/s) – der den langsomme fasehastighetens topp er satt
Se informasjon om hvordan LFH-topp fastsettes på side ► 247.

Analysedetaljer - Kommentarer
Testkommentarer kan skrives inn før, under og etter testingen. Hvis du vil legge til eller endre kommentarer, klikker du
Kommentarer-vindusfanen. Du finner informasjon om redigeringsverktøyene på side ► 22.

Merk • Tekst som tidligere er lagt inn i Test-vinduet, vises i Kommentarer-vinduet.
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Analysedetaljer - Ny analyse

Analysens starttidspunkt - Alle registreringer
Slik utelukker du data i en registrering fra analysen:
1. Beveg den svarte markøren til det nye starttidspunktet i Øyeposisjonsregistreringer-vinduet.
2. Gå til Analysedetaljer-vinduet og klikk Ny analyse-vindusfanen.
3. Hvis du vil analysere på nytt, klikker du
•

Analyser på nytt fra markør - analyserer alle registreringer med starttid innstilt på neste hele sekund etter
markørposisjonen

•

Analyser hele registreringen på nytt - analyserer alle registreringer fra begynnelsen

Merk • Starttidspunktet vises i Info-vinduet.

LFH-graf
Merk • Uten lisensen er det ikke mulig å fastslå om Vridning nystagmus er til stede under testingen. Innkjøp av lisens
gir øyeposisjonsregistrering og LFH-graf.

Velg registreringen som skal endres ved å velge HR, VR eller TR.
•

•

Punkt (°/s)
–

Slett - ekskluderer det valgte punktet fra analysen og rapporten

–

Gjenopprett - gjenoppretter alle punkter som er slettet manuelt

Topp (°/s)
–

Velg - angir en ny topp i henhold til markørens posisjon

–

Gjenopprett - gjenoppretter toppen til plasseringen som fastslås av algoritmen

Se side ► 247 for informasjon om hvordan Topp (°/s) fastsettes.
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10.8.2

Avspilling av datainnsamling
Øyeposisjonsregistreringene og øyevideoen kan spilles av synkront med hodeposisjonstilbakemeldingen eller romvideoen
som ble tatt opp under testing.
Knapper og alternativer for videoavspilling

Spill av

Starter synkronisert avspilling.

Pause

Setter synkronisert avspilling på pause.

Stopp

Stopper synkronisert avspilling.

Spill av fra markør

Velg å starte avspilling der markøren befinner seg. Hvis avspilling ikke er
valgt, starter det ved begynnelsen av registreringen.

Hastighet

Merk • Før du stiller inn avspillingshastigheten, må du kontrollere den
registrerte bildehastigheten (fps) angitt under øyevideoen.

•

Normal - en øyevideo som tas opp ved 30 bilder per sekund, kan bare
spilles av ved normal hastighet.

•

Langsom - en øyevideo som tas opp ved 60 bilder per sekund, kan spilles av ved normal eller langsom hastighet.

•

Langsommere - en øyevideo som tas opp ved > 60 bilder per sekund,
kan spilles av ved normal, langsom eller langsommere hastighet.
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10.9

Reposisjonering-tester
Brillene samler inn øyedata for reposisjoneringsmanøvrer. OTOsuite Vestibular-programvaren behandler øyeposisjonsdataene og beregner den langsomme fasehastigheten (LFH).Høyhastighetskameraet fanger inn bildet av øyet.
Reposisjoneringsmanøvrer brukes til å behandle pasienter diagnostisert med benign paroksysmal posisjonell vertigo.
Manøvrene endrer pasientens kroppsorientering i forhold til tyngdekraften på en dynamisk måte.

CRT og Frigjørendemanøvrer begynner med pasienten i sittende stilling. Barbecue-manøver-manøveren begynner med
pasienten i ryggleie med hodet løftet 30°. Deretter dreies pasienten slik at partiklene beveges ut av den påvirkede
kanalen.

Merk • Hodeposisjonstilbakemelding sikrer at hodet er riktig posisjonert i hvert trinn i behandlingsmanøvrene.

For alle Reposisjonering-behandlinger
•

Behandlingen kan utføres med syn eller med syn nektet.

•

Øynene registreres i hver posisjon til nystagmus forsvinner.

•

Pasientens hode støttes komfortabelt opp av undersøkeren mens testen pågår.

Behandlinger av anterior og posterior semisirkulær kanal
•

CRT - Canalith-reposisjoneringsbehandling

•

Frigjørende

CRT
Pasienten i sittende stilling. Hodet dreies 45° til venstre eller høyre avhengig av hvilken side som behandles. Pasienten legges bakover med hodet hengende litt ut fra kanten på undersøkelsesbordet. Drei hodet 90° i motsatt retning.
Fortsett i samme retning og drei hodet ytterligere 90°.

Frigjørende
Pasienten legges på det påvirkede øret og nesen vendes oppover 45° i motsatt retning. Flytt pasienten over på motsatt
side mens halsens orientering opprettholdes, slik at pasienten legges på det upåvirkede øret med nesen i 45° vinkel
nedover.

Behandling av laterale semisirkulære kanaler - Barbecue-manøver
Pasienten ligger på ryggen med hode vendt opp 30° slik at det berørte øret vender mot gulvet. Hodet dreies 90° eller så
langt det kan dreies i motsatt retning av siden som behandles. Fortsett i samme retning med pasienten liggende på siden
mens hodet opprettholdes i 90° vinkel eller så langt det kan dreies. Snu pasienten på magen med hodet i 30° vinkel mot
gulvet. Pasienten fortsetter å dreie rundt i samme retning liggende på siden og med hodet i 90° eller så langt det kan
dreies, og kommer til slutt tilbake til utgangsstillingen.
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10.10

Samle inn Reposisjonering-data
Du finner mer informasjon om innstillingene som er tilgjengelige i Testalternativer ved innsamling av data på side ► 180.

Merk • Midlertidige pasienter kan starte testing uten at pasientdata legges inn. Se side ► 24 for å opprette en ny
pasient eller åpne en eksisterende pasient.

Ved innsamling av data kan du overvåke hodebevegelsen med Hodeposisjonstilbakemelding-skjermbildet (sikrer at hodet
er riktig posisjonert under hele testen eller manøveren) eller Synkronisert romvideo. Du kan også velge ikke å bruke noen
av dem. (Standardvisningen er angitt i Testalternativer.)
1. Dette trinnet gjelder bare ved overvåkning av hodebevegelsen under innsamling:
•

Hvis du bruker Synkronisert romvideo, må du kanskje justere kameraposisjonen for å sikre at pasientens hele
hode ses i videoen under datainnsamlingen. Hvis du spiller inn lyd, er det viktig å plassere kameraet slik at omgivelsesstøyen reduseres til et minimum.

•

Hvis du bruker Hodeposisjonstilbakemelding, posisjonerer du pasientens hode før du begynner å samle inn data.
Påse at pasientens hode ikke beveger seg og at det er helt sentrert. Angi senter-referansepunkt:
A. Instruer pasienten. (Be dem for eksempel holde øynene åpne.)
B. Klikk Laser på (A).
C. Be pasienten se på laserpunktet som vises på veggen. Kontroller at hodet er midtstilt, klikk Senter eller hold
inne venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen i minst 2 sekunder. (Skjermbildet oppdateres så snart du
slipper knappen.)

2. Klikk Start eller trykk på venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å starte datainnsamlingen. Klikk Utvid eller
hold inne venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å fortsette innsamling av data ut over den maksimale
varigheten som er angitt i testalternativene. En tone bekrefter at testen er forlenget. Klikk Stopp eller trykk høyre
knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å stoppe innsamlingen.
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Øyeposisjonsregistreringer
Avhengig av innstillingene i Testalternativer, vises horisontale (HR) og vertikale (VR) øyeposisjonsregistreringer i Øyeposisjonsregistreringer-vinduet.Bruk en av de følgende metodene for å sette inn en hendelsesmarkør ( ) i registreringen under innsamling:
•

Trykk på venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen.

•

Klikk Hendelse.

Hendelsemarkørene settes inn under registreringen.

LFH-verdi
Sanntids LFH-estimat. Verdien vises enten i grønt eller oransje i øvre høyre hjørne av vinduet.
•

Grønn: Når variabiliteten er lav, er det høy sannsynlighet for at verdien er pålitelig.

•

Oransje: Når variabiliteten er høy, er det mindre sannsynlighet for at verdien er pålitelig.

Merk • LFH-verdier vist i oransje bør anses som mindre pålitelige, men ikke unøyaktige.

Hodehastighet-verdien (B) endres i henhold til hodehastigheten mens det beveges under posisjonell testing.

LFH i sanntid gir testeren mulighet til enkelt å overvåke nærvær eller fravær av nystagmus. Testeren vet når nystagmus har forsvunnet og pasienten kan flyttes til neste posisjon.

Merk • Du finner mer informasjon i Posisjonell-opplæringsvideoen eller på www.icsimpulse.com.
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Følgende vises i Innsamling-vinduet:
A. Testtype – navnet på testen som det er samlet inn data for
(Navnet inkluderer testretningen og testforholdene.)
B. Medgått tid – testens varighet
C. Bildehastighet – dataopptakets hastighet i rammer per sekund (fps)
D. Kalibrering ∆ – avstanden i piksler mellom høyre og venstre øyeposisjoner målt under kalibrering

Systemet stopper automatisk når maksimal testvarighet er nådd. (Maksimal testvarighet er angitt i Testalternativer.)
•

Klikk Utvid eller hold inne venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å fortsette innsamling av data ut over
den maksimale varigheten som er angitt i testalternativene. En tone bekrefter at testen er forlenget. Klikk Stopp eller
trykk høyre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å stoppe innsamlingen.

•

Hvis du vil stoppe testen tidlig, klikker du Stopp eller trykker på høyre knapp på presentasjonsfjernkontrollen. Data lagres.

•

Hvis du vil stoppe testen tidlig, uten å lagre data, klikker du Avbryt.

Dataene analyseres og vises i Analyse-vinduet.

10.11

Reposisjonering-dataanalyse
Hvis du vil vise en spesifikk test, klikker du Test-vindusfanen og deretter den ønskede testen for å merke den. Se mer
informasjon om valg av test på side ► 19.
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10.11.1

Analyse-vinduet
Analyse av testresultatene kan vises i normal visningsmodus eller i forstørret modus. Se side ► 17.

Øyeposisjonsregistreringer
Avhengig av innstillingene i Testalternativer, vises horisontale (HR) og vertikale (VR) øyeposisjonsregistreringer i Øyeposisjonsregistreringer-vinduet.
Hvis du vil endre hvilke registreringer som vises, merker du av eller fjerner avmerkingen for de aktuelle boksene i registreringsforklaringen. Den nye innstillingen brukes når testen analyseres på nytt. Når pasientfilen lukkes eller en annen test
fra testlisten for denne pasienten velges, endres visningen i henhold til hva som er valgt i Testalternativer.

Merk • Eventuelle endringer i innstillingene i Testalternativer mens pasienten er åpen blir brukt på den åpne pasienten.

Registreringene sentreres rundt markøren. Rapporten skriver ut den delen av registreringen som ses i Registreringervinduet sentrert rundt markøren.

Langsom fase-hastighet-grafen
Formålet med denne grafen er å dokumentere styrken i nystagmus. Denne grafen viser de individuelle nystagmuspunktene
som LFH-algoritmen identifiserer for horisontal høyre (HR) og vertikal høyre (VR) registrering.
LFH-topp (°/s)-toppen er angitt i grafen med en firkant.
Hvis du vil velge et bestemt punkt, klikker du den eller bruker venstre/høyre piltaster for å bevege deg mellom punkter
(mellom pulser). Vinduet LFH (B).

Hvis algoritmen ikke velger en topp, angir du toppen for den aktuelle registreringen manuelt. Se beskrivelsen av Ny
analyse-vinduet på side ► 136 hvis du vil velge når analysen skal begynne.
Se side ► 247 for informasjon om hvordan Topp (°/s) fastsettes.

Merk • Velg TR for å vise øyeposisjonsregistreringen og LFH-grafen for Vridning.
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Analysedetaljer - Info

Testparameterne er angitt:
•

Testtype – navnet på testen som det er samlet inn data for

•

Operatør – personen som var logget inn i OTOSuite Vestibular-programvaren da dataene ble samlet inn

•

Kalibrering ∆ – avstanden i piksler mellom høyre og venstre øyeposisjoner målt under kalibrering

•

Testtidspunkt – dato og klokkeslett da datainnsamling ble startet

•

Medgått tid – testens varighet

•

Analysens starttidspunkt – tidspunktet da analysen startet

LFH-verdiene
•

Punkt (°/s) – den langsomme fasehastigheten for det valgte punktet (valgt puls)

•

Topp (°/s) – der den langsomme fasehastighetens topp er satt
Se side ► 247 for informasjon om hvordan Topp (°/s) fastsettes.
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Analysedetaljer - Kommentarer
Testkommentarer kan skrives inn før, under og etter testingen. Hvis du vil legge til eller endre kommentarer, klikker du
Kommentarer-vindusfanen. Du finner informasjon om redigeringsverktøyene på side ► 22.

Merk • Tekst som tidligere er lagt inn i Test-vinduet, vises i Kommentarer-vinduet.

Analysedetaljer - Ny analyse

Analysens starttidspunkt - Alle registreringer
Slik utelukker du data i en registrering fra analysen:
1. Beveg den svarte markøren til det nye starttidspunktet i Øyeposisjonsregistreringer-vinduet.
2. Gå til Analysedetaljer-vinduet og klikk Ny analyse-vindusfanen.
3. Hvis du vil analysere på nytt, klikker du
•

Analyser på nytt fra markør - analyserer alle registreringer med starttid innstilt på neste hele sekund etter
markørposisjonen

•

Analyser hele registreringen på nytt - analyserer alle registreringer fra begynnelsen

Merk • Starttidspunktet vises i Info-vinduet.

LFH-graf
Merk • Uten lisensen er det ikke mulig å fastslå om Vridning nystagmus er til stede under testingen. Innkjøp av lisens
gir øyeposisjonsregistrering og LFH-graf.

Velg registreringen som skal endres ved å velge HR, VR eller TR.
•
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Punkt (°/s)
–

Slett - ekskluderer det valgte punktet fra analysen og rapporten

–

Gjenopprett - gjenoppretter alle punkter som er slettet manuelt
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•

Topp (°/s)
–

Velg - angir en ny topp i henhold til markørens posisjon

–

Gjenopprett - gjenoppretter toppen til plasseringen som fastslås av algoritmen

Se side ► 247 for informasjon om hvordan Topp (°/s) fastsettes.

10.11.2

Avspilling av datainnsamling
Øyeposisjonsregistreringene og øyevideoen kan spilles av synkront med hodeposisjonstilbakemeldingen eller romvideoen
som ble tatt opp under testing.
Knapper og alternativer for videoavspilling

Spill av

Starter synkronisert avspilling.

Pause

Setter synkronisert avspilling på pause.

Stopp

Stopper synkronisert avspilling.

Spill av fra markør

Velg å starte avspilling der markøren befinner seg. Hvis avspilling ikke er
valgt, starter det ved begynnelsen av registreringen.

Hastighet

Merk • Før du stiller inn avspillingshastigheten, må du kontrollere den
registrerte bildehastigheten (fps) angitt under øyevideoen.

•

Normal - en øyevideo som tas opp ved 30 bilder per sekund, kan bare
spilles av ved normal hastighet.

•

Langsom - en øyevideo som tas opp ved 60 bilder per sekund, kan spilles av ved normal eller langsom hastighet.

•

Langsommere - en øyevideo som tas opp ved > 60 bilder per sekund,
kan spilles av ved normal, langsom eller langsommere hastighet.
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Kalorisk

11.1

Testmiljø
Testmiljøet må gjøre det mulig å plassere pasienten minst én meter fra veggen (eller en annen fast overflate som kan brukes som projiseringsflate). Denne posisjonen brukes til kalibrering og Spontan. For Spontan kan pasienten også være plassert i kalorisk posisjon. For kalorisk testing må pasienten være komfortabelt plassert på et undersøkelsesbord, liggende på
ryggen med hodet i 30° vinkel. Dette plasserer den laterale kanalen i riktig posisjon for kalorisk irrigasjon. Pasienten må
være i synsnektet tilstand.

For kalibreringsformål:

Merk • Pasienten bør sitte i en stol som er stasjonær og ikke svinger.

1. Velg en vegg som gjør det mulig å plassere pasienten minst én meter foran fikseringsprikken.
2. Anvend en av fikseringsprikkene i systemet på veggen et sted som gjør det mulig å plassere pasienten rett foran fikseringsprikken.

Kalorisk innsamlinger med AirCal-irrigasjonsenheten:
Når AirCal-irrigasjonsenhten brukes, settes standardtemperaturen identisk med temperaturen i den første testen i
Kalorisk-protokollen.

11.2

Ta opp video av øyebevegelse under testing
Merk • Opptak må være avmerket for å kunne spille av innsamlede data.

Video-vinduet viser et bilde av øyet.
Opptak (A) er avmerket som standard. Videoopptaket av øyet og datainnsamlingen starter samtidig.
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11.3

Detektere pupill
Du finner instruksjoner for riktig plassering av synsnektløsning på side ► 36.
1. Velg testen: Kalorisk.
2. Velg testtypen. Det finnes for eksempel tre testtyper for den Kalorisk-testen: Spontan, Mono- eller bitermisk og
Isvann.

Merk • Syn nektet skal ikke være avmerket under kalibrering.

3. Merk av for Syn nektet.

Merk • Uten lisensen er det ikke mulig å fastslå om Vridning nystagmus er til stede under testingen. Innkjøp av lisens
gir øyeposisjonsregistrering og LFH-graf.

4. Hvis du vil samle inn Vridning-data, merker du av for Vridning. (Hvis du vil at Vridning skal være valgt som standard,
velger du alternativet for denne testtypen i Testalternativer det aktuelle vinduet for denne testgruppen.) Se side ►
256 for å forstå økningen i videofilens størrelse når Vridning er valgt.
5. Hvis AirCal-irrigasjonsenheten brukes, slår du på irrigasjonsenheten før du fortsetter. Luftstrømmen slås av så snart
irrigasjonsenheten når maks. varighet (standard er 60 sekunder). Slå på luftstrømmen igjen før neste test startes.
6. Velg testmanøver. Det finnes for eksempel fire manøvre for Mono- eller bitermisk-testen: Høyre kald, Venstre kald,
Høyre varm og Venstre varm (A).

Merk • Kun for AirCal irrigasjonsenheten vil valg av
- Venstre kald eller Høyre kald angi at AirCal-temperaturen skal reduseres.
- Venstre varm eller Høyre varm setter AirCal-temperaturen til varm.

7. Velg typen kalorisk irrigasjon som utføres, Luft eller Vann.
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8. Plasser ROI (undersøkelsesfeltet) rundt pupillen:
–

Klikk den grønne boksen, og dra for å midtstille den på pupillen, eller

–

Klikk pupillen for å midtstille pupillen i den grønne boksen.

Merk • For testene Hodeimpuls og VOR er boksen ROI 100 x 100 piksler med en maksimal samplingshastighet
på 250 fps. For alle andre tester unntatt Vridning er boksen ROI 160 x 120 piksler med en maksimal samplingshastighet på 173 fps. For Vridning er boksen ROI 320 x 240 med en maksimal samplingshastighet på 60 fps.

Merk • Hvis du velger enten Syn nektet eller Vridning, endres innsamlet rammefrekvens til 60 fps (rammer per
sekund). Denne hastigheten gjør at kameralukkeren kan holdes åpen lenger (øker lyseksponeringen), noe som gir bedre
bildekvalitet.
Når Syn nektet er valgt, vises en avmerking i den synsnektede kolonnen i testlisten.

9. Ved innsamling av Vridning-data
A. Be pasienten se rett frem og holde øynene helt åpne.
B. Klikk Innsamling. Vridning-referanserammen vises nederst til høyre i Testkonfigurasjon-vinduet.
Referanserammen sammenlignes med de innsamlede dataene for å fastslå om vridende øyebevegelse er til stede.
Referanserammen kan brukes til alle påfølgende LFH-tester. Hvis kvaliteten er dårlig, instruerer du pasienten på nytt
og klikker Innsamling igjen.
God kvalitet

Dårlig kvalitet

10. Hvis kalibrering allerede er utført, plasseres pasienten liggende på ryggen med hodet i 30° vinkel. Se side ► 138.
11. I Video-vinduet velger du bildetypen som skal vises: Gråtonebilde(A) or Pupillplassering (B).

Merk • Valg av Gråtonebilde eller Pupillplassering brukes bare til innstilling av pupilldeteksjon. Øyevideo registreres
alltid i gråtoner.
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12. Hvis pupillen ikke ble oppdaget automatisk, velger du Auto-grenseverdi. Trådkorset midtstilles på pupillen.
13. Be pasienten se på fikseringspunktet. Vurder pupilleregistreringen ved å iaktta trådkorset. Hvis trådkorset ikke registrerer pupillen (hopper rundt og holder seg ikke midtstilt på pupillen), justerer du med + eller - på terskelglideknappen.
Pupillpåvisning sikrer at pupillen registreres på riktig måte under kalibrering og datainnsamling.

Merk • Foreta ytterligere justeringer for å fjerne eventuelle hvite felter utenfor det hvite, sirkelformede bildet av
pupillen.

14. Velg OK for å godta ROI-posisjon.
15. Hvis kalibrering ikke er utfør ennå, fortsetter du på side ► 141.

11.4

Kalibrering
Forsiktig •

Under denne prosedyren vil begge laserne slå seg på. Se ikke direkte på laserne. Bruk av andre regule-

ringer eller justeringer, eller utførelse av andre prosedyrer enn angitt her i håndboken, kan gi eksponering for skadelig
stråling.

1. Klikk Lasere på for å slå på begge laserne.
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2. Be pasienten plassere venstre og høyre prikk like langt fra hver side av fikseringspunktet.

3. Be pasienten se på venstre prikk, deretter på høyre prikk. I Video kontrollerer du at trådkorset fortsetter å registrere
pupillen.

Merk • Bruk Sanntidsregistreringer (X-akse i sekunder)-vinduet til å overvåke hode- og øyedata. Når du iakttar den
oransje hoderegistreringen og den grønne øyeregistreringen, kan du avgjøre om pasienten beveger hodet eller øynene
(i stedet for å se på fikseringspunktet), blunker for mye eller ikke følger anvisningene som gis (samarbeider ikke).

4. Hvis trådkorset ikke registrerer pupillen (hopper rundt og holder seg ikke midtstilt på pupillen), justerer du med +
eller - på terskelglideknappen.
Under kalibreringen bes pasienten flytte blikket mellom de to prikkene som vises når laserne er slått på. Etter hvert
som pasientens blikk flytter seg, registreres pupillens bevegelse.

Merk • Når en pasient ikke kan kalibreres (f.eks. fordi synet er så dårlig at pasienten ikke ser fikseringspunktet eller
laserstråleprikkene), klikker du Standard for å bruke kalibreringens standardverdier (∆ = 21). Sørg for at pasienten ser
rett frem på fikseringspunktet før du klikker Standard.

Øyebevegelsen mellom de to laserstråleprikkene måles og kalibreres mot de kjente verdiene mellom laserstråleprikkene som projiseres fra brillene. Kalibreringsverdiene gjelder for pikselplassen som tilsvarer 7,5 grader til venstre eller
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høyre for sentrum. Forskjellen mellom høyre og venstre tilsvarer antallet piksler for en 15 graders bevegelse av øyet.
Disse verdiene benyttes til å analysere øyebevegelse under hodeimpulstesting.
5. Klikk Kjør.

6. Be pasienten vende seg mot fikseringspunktet og holde hodet i ro.
7. Be pasienten følge laserstråleprikken.

Merk • Kalibreringsverdiene lagres automatisk. Den lagrede kalibreringsverdien kan brukes til alle testene. Det er ikke
nødvendig å rekalibrere mellom testene, med mindre brillene har beveget seg. Hvis du går ut av pasientfilen og åpner
den igjen, må du kalibrere på nytt.

Kalibreringskontroll
1. Be pasienten se på fikseringspunktet og bevege hodet fra side til side i en liten vinkel (cirka 10 grader).
2. Kontroller at øye- og hodehastigheten stemmer overens.

God kalibrering – Øye- og hodehastighet stemmer overens
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(Eksempler på dårlig kalibrering viser en kalibrering utført i Hodeimpuls)

Dårlig kalibrering - Øyehastigheten er for lav

Dårlig kalibrering – Øyehastigheten er for høy

3. Hvis øye- og hodehastigheten ikke stemmer overens, må du rekalibrere eller granske pasientens anamnese.
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Merk • Hvis pasienten må foreta refikseringssakkader under lavfrekvente hoderotasjoner, kan det antyde enten
vestibulært tap, cerebral dysfunksjon eller begge deler. Hvis testresultatene omfatter refikseringssakkader
under lavfrekvente hoderotasjoner, anbefales det at resultatene av hodeimpulstesten tolkes med forbehold.
Data som IKKE er innenfor normale grenser, kan ha sammenheng med en perifer og/eller sentral forstyrrelse.
Bruk VOR-testene til å vurdere en pasient med refikseringssakkader under kalibreringskontroll.

4. Straks kalibreringen er kontrollert og du er fornøyd med resultatet, klikker du Godta.

Innsamling-vinduet åpnes, og innsamling av hodeimpulsdata kan starte.

Forsiktig • Straks kalibrering er foretatt, anbefales det at brillene på pasientens hode ikke flyttes.
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11.5

Optimalisere innsamling
Dette programmet har disse funksjonene for å sikre god datainnsamling:
•

Ekstern Monitor
Du kan vise et større bilde av øyet på en ekstern monitor. Hvis en ekstern monitor er koblet til datamaskinen, plasserer du monitoren der du enkelt kan se øyevideoen.
Hvis du vil vise øyevideoen på datamonitoren og på en ekstern monitor, klikker du

. Den eksterne monitoren

viser LFH-verdien i sanntid, Medgått tid. Under avspilling viser den eksterne monitoren øyevideoen. Hodeposisjonstilbakemelding eller Synkronisert romvideo vises også hvis de er valgt i Testalternativer-testalternativet.

Merk • Den eksterne monitoren støttes ikke for hodeimpulstesting.

Spontan
Det må tas hensyn til tilstedeværelse av spontan nystagmus for at den kaloriske analysen skal være nøyaktig. Det kan tas
hensyn til spontan nystagmus ved å utføre en spontan test eller ved å bruke de første fem sekundene av den kaloriske
responsen. Dette fastsettes i testalternativene. Hvis Spontan test utføres, skal den samles inn før den kaloriske testen utføres. Spontan nystagmus kan samles inn under Blikk eller Kalorisk-testen.
Denne testtypen vurderer pasientens øyebevegelse når øynene er i primærposisjonen og ser rett frem uten visuelle
stimuli. Ifølge ANSI-standarden bør øynene tas opp i minst 20 sekunder.
Pasienten kan sitte eller ligge på ryggen i kalorisk posisjon med hodet i 30° vinkel.
Når Spontan test brukes med kalorisk, skal den utføres med syn nektet.

11.6

Kalorisk
I disse testene samler brillene inn horisontale og vertikale øyeposisjonsdata, mens venstre eller høyre ørekanal irrigeres
uavhengig med luft eller vann. Høyhastighetskameraet fanger inn bildet av øyet. OTOsuite Vestibular-programvaren
behandler øyeposisjonsdataene.

Kalorisk-testen gir mulighet for å evaluere den laterale halvsirkelformede kanalen. Ved å irrigere ørekanalen med varm
eller kald stimulering, endres temperaturen i den laterale halvsirkelformede kanalen i forhold til kroppstemperaturen, og
endrer tettheten i væsken i den laterale halvsirkelformede kanalen. Denne tettheten skaper en eksitert (varm) eller inhibitert (kald) respons. Formålet med denne testen er å sammenligne responsen fra venstre og høyre øre, og fastslå om responsen er identisk eller ikke. Denne testen kan bare tolkes nøyaktig hvis begge ører er identiske. Hvis ett øre er underlagt
kirurgi eller har mellomøredysfunksjon, må det tas hensyn til dette ved tolkning av resultatene. Testen kan utføres
monotermisk: venstre øre og høyre øre varmt eller venstre øre og høyre kald, bitermisk: venstre øre varmt, høyre øre
varmt, venstre øre kaldt og høyre øre kaldt. Kalorisk bruk av isvann utføres ved å smelte en isbit og bruke en sprøyte til å
irrigere øret. Dette gjøres typisk bare hvis det ikke er noen respons på bitermisk irrigering. Pasienten ligger på ryggen med
hodet i 30° vinkel og med syn nektet. Topp (°/s) fastsettes for hver test som utføres (for eksempel Venstre kald ). Topp
(°/s) fra hver test (Total høyre-respons og Total venstre-respons), Unilateral svakhet, Forsterkningsasymmetri og
Retningsbestemt overvekt beregnes. Unilateral svakhet (%) måler om responsene fra ett øre er svakere enn responsene
fra det andre øret. Forsterkningsasymmetri (%) måler om responsene pulserer mer i én retning enn den andre, og kan
ikke forklares med spontan nystagmus. Retningsbestemt overvekt (%) måler om responsene pulserer mer i én retning enn
den andre, noe som typisk er forårsaket av eksisterende spontan nystagmus.

Kalorisk-testen utføres med syn nektet.
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11.7

Samle inn Kalorisk-data
Du finner mer informasjon om innstillingene som er tilgjengelige i Testalternativer ved innsamling av data på side ► 180.

Merk • Midlertidige pasienter kan starte testing uten at pasientdata legges inn. Se side ► 24 for å opprette en ny
pasient eller åpne en eksisterende pasient.

Ved innsamling av data kan du overvåke pasienten med Hodeposisjonstilbakemelding-skjermbildet eller Synkronisert
romvideo. Du kan også velge ikke å bruke noen av dem. (Standardvisningen er angitt i Testalternativer.)
1. Dette trinnet gjelder bare ved overvåkning av hodebevegelsen under innsamling:
•

Hvis du bruker Synkronisert romvideo, må du kanskje justere kameraposisjonen for å sikre at pasientens hele
hode ses i videoen under datainnsamlingen. Hvis du spiller inn lyd, er det viktig å plassere kameraet slik at omgivelsesstøyen reduseres til et minimum.

•

Hvis du bruker Hodeposisjonstilbakemelding, posisjonerer du pasientens hode før du begynner å samle inn data.
Påse at pasientens hode ikke beveger seg og at det er helt sentrert. Angi senter-referansepunkt:
A. Instruer pasienten. (Be dem for eksempel holde øynene åpne.)
B. Klikk Laser på (A).
C. Be pasienten se på laserpunktet som vises på veggen. Kontroller at hodet er midtstilt, klikk Senter eller hold
inne venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen i minst 2 sekunder. (Skjermbildet oppdateres så snart du
slipper knappen.)

2. Instruer pasienten. (Be dem for eksempel holde øynene åpne og se rett frem under testen. De blir bedt om å besvare
enkle spørsmål (for eksempel å si et jentenavn som begynner med A). Irrigasjonen gjør at pasienten blir svimmel eller
føler at han/hun roterer. Dette er normalt.)
3. Klikk Start eller trykk på venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å starte datainnsamlingen. Klikk Utvid eller
hold inne venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å fortsette innsamling av data ut over den maksimale
varigheten som er angitt i testalternativene. En tone bekrefter at testen er forlenget. Klikk Stopp eller trykk høyre
knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å stoppe innsamlingen.
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Øyeposisjonsregistreringer
Avhengig av innstillingene i Testalternativer, vises horisontale (HR) og vertikale (VR) øyeposisjonsregistreringer i Øyeposisjonsregistreringer-vinduet.Bruk en av de følgende metodene for å sette inn en hendelsesmarkør ( ) i registreringen
under innsamling:
•

Trykk på venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen.

•

Klikk Hendelse.

Hendelsemarkørene settes inn under registreringen.

LFH-verdi
Sanntidsverdien for LFH (Langsom fase-hastighet) er en anslått verdi beregnet i samsvar med mengden av variabilitet
rundt LFH-estimatet. Verdien vises enten i grønt eller oransje i øvre høyre hjørne av vinduet.
•

Grønn: Når variabiliteten er lav, er det høy sannsynlighet for at verdien er pålitelig.

•

Oransje: Når variabiliteten er høy, er det mindre sannsynlighet for at verdien er pålitelig.

Merk • LFH-verdier vist i oransje bør anses som mindre pålitelige, men ikke unøyaktige.

Merk • Du finner mer informasjon i Kalorisk-opplæringsvideoen eller på www.icsimpulse.com.

Følgende vises i Innsamling-vinduet:
A. Testtype – navnet på testen som det er samlet inn data for
B. Medgått tid – testens varighet
(Dato og klokkeslett for testen vises også.)
C. Bildehastighet – dataopptakets hastighet i rammer per sekund (fps)
D. Kalibrering ∆ – avstanden i piksler mellom høyre og venstre øyeposisjoner målt under kalibrering
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Systemet stopper automatisk når maksimal testvarighet er nådd. (Maksimal testvarighet er angitt i Testalternativer.)
•

Klikk Utvid eller hold inne venstre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å fortsette innsamling av data ut over
den maksimale varigheten som er angitt i testalternativene. En tone bekrefter at testen er forlenget. Klikk Stopp eller
trykk høyre knapp på presentasjonsfjernkontrollen for å stoppe innsamlingen.

•

Hvis du vil stoppe testen tidlig, klikker du Stopp eller trykker på høyre knapp på presentasjonsfjernkontrollen. Data lagres.

•

Hvis du vil stoppe testen tidlig, uten å lagre data, klikker du Avbryt.

Dataene analyseres. Avhengig av innstillingene i Testalternativer, vises resultatene i Pods og Sommerfugl-vinduet eller i
Analyse-vinduet.
Nedtellingstidsuret vises på datamaskinens skjerm og på den eksterne monitoren.
•

Klikk og dra tidsuret til en annen plassering hvis du ønsker det.

•

Når det er synlig, er det full tilgang til alle programvarefunksjoner.

•

En tone høres når tidsuret når 00:00.

•

Klikk når som helst for å lukke tidsuret. Dette lukker også tidsuret på den eksterne
monitoren.

Tidsurinnstillingene, inkludert mulighet til å slå av tidsuret, er tilgjengelige i Testalternativer for Kalorisk (side ► 194).
Du finner informasjon om hvordan du slår av Lydtilbakemelding i Testalternativer for Generelt-innstillinger (side ► 181).

11.8

Kalorisk-dataanalyse
Hvis du vil vise en spesifikk test, klikker du Test-vindusfanen og deretter den ønskede testen for å merke den. Se mer
informasjon om valg av test på side ► 19.

11.8.1

Analyse-vinduet
Analyse av testresultatene kan vises i normal visningsmodus eller i forstørret modus. Se side ► 17.
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Øyeposisjonsregistreringer
Avhengig av innstillingene i Testalternativer, vises horisontale (HR) og vertikale (VR) øyeposisjonsregistreringer i Øyeposisjonsregistreringer-vinduet.
Hvis du vil endre hvilke registreringer som vises, merker du av eller fjerner avmerkingen for de aktuelle boksene i registreringsforklaringen. Den nye innstillingen brukes når testen analyseres på nytt. Når pasientfilen lukkes eller en annen test
fra testlisten for denne pasienten velges, endres visningen i henhold til hva som er valgt i Testalternativer.

Merk • Eventuelle endringer i innstillingene i Testalternativer mens pasienten er åpen blir brukt på den åpne pasienten.

Registreringene er sentrert rundt kulmineringsfasen. (Kulmineringsfasen er indikert av markøren.) Rapporten skriver ut den
delen av registreringen som ses i Registreringer-vinduet sentrert rundt markøren.

Langsom fase-hastighet-grafen
Formålet med denne grafen er å dokumentere styrken i nystagmus. Denne grafen viser de individuelle nystagmuspunktene
som LFH-algoritmen identifiserer for horisontal høyre (HR) og vertikal høyre (VR) registrering.
LFH-topp (°/s)-toppen er angitt i grafen med en firkant.
Hvis du vil velge et bestemt punkt, klikker du den eller bruker venstre/høyre piltaster for å bevege deg mellom punkter
(mellom pulser). Vinduet LFH (B).

Merk • Velg TR for å vise øyeposisjonsregistreringen og LFH-grafen for Vridning.

Se side ► 247 for informasjon om hvordan Topp (°/s) fastsettes.
Hvis algoritmen ikke velger en topp, angir du toppen for den aktuelle registreringen manuelt. Se beskrivelsen av Ny
analyse-vinduet ► 152 hvis du vil velge når analysen skal begynne.
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Analysedetaljer - Info

Testparameterne er angitt:
•

Testtype – navnet på testen som det er samlet inn data for

•

Operatør – personen som var logget inn i OTOSuite Vestibular-programvaren da dataene ble samlet inn

•

Kalibrering ∆ – avstanden i piksler mellom høyre og venstre øyeposisjoner målt under kalibrering

•

Testtidspunkt – dato og klokkeslett da datainnsamling ble startet

•

Medgått tid – testens varighet

•

Analysens starttidspunkt – tidspunktet da analysen startet

LFH-verdiene
•

Punkt (°/s) – den langsomme fasehastigheten for det valgte punktet (valgt puls)

•

Topp (°/s) – der den langsomme fasehastighetens topp er satt
Se side ► 247 for informasjon om hvordan Topp (°/s) fastsettes.

Analysedetaljer - Kommentarer
Testkommentarer kan skrives inn før, under og etter testingen. Hvis du vil legge til eller endre kommentarer, klikker du
Kommentarer-vindusfanen. Du finner informasjon om redigeringsverktøyene på side ► 22.

Merk • Tekst som tidligere er lagt inn i Test-vinduet, vises i Kommentarer-vinduet.
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Analysedetaljer - Ny analyse

Analysens starttidspunkt - Alle registreringer
Slik utelukker du data i en registrering fra analysen:
1. Beveg den svarte markøren til det nye starttidspunktet i Øyeposisjonsregistreringer-vinduet.
2. Gå til Analysedetaljer-vinduet og klikk Ny analyse-vindusfanen.
3. Hvis du vil analysere på nytt, klikker du
•

Analyser på nytt fra markør - analyserer alle registreringer med starttid innstilt på neste hele sekund etter
markørposisjonen

•

Analyser hele registreringen på nytt - analyserer alle registreringer fra begynnelsen

Merk • Starttidspunktet vises i Info-vinduet.

LFH-graf
Merk • Uten lisensen er det ikke mulig å fastslå om Vridning nystagmus er til stede under testingen. Innkjøp av lisens
gir øyeposisjonsregistrering og LFH-graf.

Velg registreringen som skal endres ved å velge HR, VR eller TR.
•

•

Punkt (°/s)
–

Slett - ekskluderer det valgte punktet fra analysen og rapporten

–

Gjenopprett - gjenoppretter alle punkter som er slettet manuelt

Topp (°/s)
–

Velg - angir en ny topp i henhold til markørens posisjon

–

Gjenopprett - gjenoppretter toppen til plasseringen som fastslås av algoritmen

Se side ► 247 for informasjon om hvordan Topp (°/s) fastsettes.
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11.8.2

Spille av innsamlede data
Øyeposisjonsregistreringene og øyevideoen kan spilles av synkront med hodeposisjonstilbakemeldingen eller romvideoen
som ble tatt opp under testing.
Knapper og alternativer for videoavspilling

Spill av

Starter synkronisert avspilling.

Pause

Setter synkronisert avspilling på pause.

Stopp

Stopper synkronisert avspilling.

Spill av fra markør

Velg å starte avspilling der markøren befinner seg. Hvis avspilling ikke er
valgt, starter det ved begynnelsen av registreringen.

Hastighet

Merk • Før du stiller inn avspillingshastigheten, må du kontrollere den
registrerte bildehastigheten (fps) angitt under øyevideoen.

•

Normal - en øyevideo som tas opp ved 30 bilder per sekund, kan bare
spilles av ved normal hastighet.

•

Langsom - en øyevideo som tas opp ved 60 bilder per sekund, kan spilles av ved normal eller langsom hastighet.

•

Langsommere - en øyevideo som tas opp ved > 60 bilder per sekund,
kan spilles av ved normal, langsom eller langsommere hastighet.
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11.9

Pods and Butterfly-vindu
Dette vinduet gir tilleggsvisninger av kaloriske data.

A.
B.
C.
D.

Horisontalt (HR-vindu.
Dataene vises visuelt i to separate pod-visninger og i et sommerfugldiagram.
Analysedata i Pods-analyse-vinduet.
Testliste-vinduet

Gå til Testliste-vinduet og velg de 4 kaloriske testene som skal inkluderes i Pods og Sommerfugl-visningen. Velg én av
hver testtype i
-kolonnen. For en Bitermisk-test velger du fire tester (Venstre kald, Høyre kald, Venstre varm, Høyre
varm), og for Monotermisk velger du to tester (Venstre kald og Høyre kald eller Venstre varm og Høyre varm).
Irrigasjonsenhetens varighet (

), temperatur (

) og flytmengde (

) vises i listen.

Klikk Analyser på nytt for å oppdatere testresultatene.
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Merk • En ny analyse kan være nødvendig hvis det gjøres endringer i bestemte testalternativer. En endring i Testalternativer-innstillingen Ta hensyn til spontan nystagmus i kaloriske resultater endrer for eksempel resultatene av
Pods-analyse. Klikk Analyser på nytt for å analysere på nytt.

11.9.1

Pods-visning og analyse
Pods-visning
Kaloriske pods viser Spontane øyeposisjonsregistreringer fra alle fire kaloriske tester representerer hvert øre og begge
temperaturer (kalde og varme).

Merk • Pods kan vises med rødt som representerer høyre øre eller med rødt som representerer varm stimulering.
(Standardvisningen er angitt i Testalternativer.)

Topp (°/s) for de horisontale registreringene lagres og brukes i beregningene av kalorisk unilateral svakhet, forsterkningsasymmetri og retningsbestemt overvekt.

Merk • Formlene for beregning av disse verdiene tar hensyn til spontan nystagmus for unilateral svakhet og forsterkningsasymmetri. Hvis Ta hensyn til spontan nystagmus i kaloriske resultater , benevner positiv eller negativ
verdi retningen på LFH.

Formel

Monotermisk-testen
Unilateral svakhet

Verdien vises når

Øre:

Øre og temperatur:

R=Høyre

RC=høyre kaldt, LC=venstre kaldt
RW=høyre varmt, LW=venstre varmt

L= Venstre
SN=Spontan nystagmus

To kaloriske tester med
samme temperatur for de
to ørene (venstre og
høyre) samles inn, og
Topp (°/s) for begge horisontale registreringer er
beregnet.
For at beregningene skal
være riktige, Ta hensyn

til spontan nystagmus i
kaloriske resultater.
Retningsbestemt
overvekt
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Formel

Bitermisk-testen

Verdien vises når

Unilateral svakhet

Bitermisk for hori-

Øre:

Øre og temperatur:

R= Høyre

RC = høyre kaldt, LC = venstre kaldt
RW = høyre varmt, LW = venstre varmt

L= Venstre

sontale registreringer
er beregnet.

Forsterkningsasymmetri

Bitermisk-test innsamlet.

Retningsbestemt overvekt

Bitermisk .

Pods-analyse

Testdataene vises i listen:
•

Total høyre – total respons for alle temperaturer som er utført på høyre øre

•

Total venstre – total respons for alle temperaturer som er utført på venstre øre

•

Spontan nystagmus – spontan nystagmus - gjennomsnitt av spontan nystagmus som det er tatt hensyn til ved
beregning av Unilateral svakhet og Forsterkningsasymmetri.

•

Unilateral svakhet – prosentandel av responser som er svakere i øret som er identifisert med svakhet, sammenlignet
med det andre øret

•

Forsterkningsasymmetri – prosentandel av responser som pulserte mer i den angitte retningen sammenlignet med
det andre øret (gjelder kun hvis forskjellen ikke kan forklares med spontan nystagmus)

•

Retningsbestemt overvekt – prosentandel av responser som pulserte mer i én retning sammenlignet med den andre
retningen.

I LFH-topp-tabellen vises topphastighet og tiden da toppen forekom for hver av de kaloriske testene.

156

Otometrics - ICS Impulse USB

11 Kalorisk

11.9.2

Sommerfuglgraf
I testalternativene kan du velge å vise hvilken type Sommerfuglgraf som skal vises: Freyss LFH-grafen eller Total amplitude-grafen. Begge grafene er en nomograf av kaloriske resultater.

Freyss LFH

Grafen har to kryssende linjer, én som representerer kalde stimuleringer og én som representerer varme stimuleringer.
Den vertikale aksen i grafen representerer langsom fasehastighet. Den horisontale aksen er prosentvis kalorisk svakhet. Boksen i midten av grafen representerer normale verdier. Som standard er disse verdiene ± 25 % for kalorisk svakhet, ± 6 °/s
for implisert asymmetri.
Linjene i grafen er koblinger mellom verdiene for toppresponser fra kaloriske stimuleringer av høyre øre plottet på venstre
kant, og responser fra venstre øre plottet på høyre kant av grafen. En normal respons viser et krysningspunkt innenfor
"normal"-boksen. Kaloriske svakheter på mer enn 25 % har krysningspunkter til venstre eller høyre for normal-boksen, og
indikerer henholdsvis kalorisk svakhet i høyre eller venstre øre. Unormal gjennomsnittlig implisert asymmetri (unormalisert
forsterkningsasymmetri eller spontan nystagmus) presenterer krysningspunkter over eller under normal-boksen. Krysningspunktet for høyre asymmetri plasseres over boksen. Krysningspunktet for venstre asymmetri plasseres under boksen.
Verdiene i denne grafen og de korresponderende verdiene i LFH-topp (°/s)-tabellen er absolutte verdier, og er ikke korrigert for Spontan nystagmus.

Total amplitude

Denne grafen viser amplitudekurver for alle fire Kalorisk-stimuleringer med fire linjer. Toppen av grafen viser irrigasjoner
som har ført til høyre pulserende nystagmus. Bunnen av grafen viser irrigasjoner som har ført til venstre pulserende nystagmus. Toppamplituder for høyre øre er på venstre side av grafen, og toppamplituder for venstre øre er på høyre side av
grafen. Den vertikale aksen i grafen representerer amplituden i °/s. Den horisontale aksen er tid i sekunder.
Hvis Homolateral og kontralateral (total amplitudegraf) er valgt i testalternativene, viser denne grafen amplitudekurvene for alle fire Kalorisk-stimuleringer med fire linjer. Toppen av grafen viser de varme stimuleringene, og representerer nystagmus som pulserer mot testøret. Bunnen av grafen viser de kalde stimuleringene, og representerer
nystagmus som pulserer mot øret som ikke testes. Toppamplituder for høyre øre er på venstre side av grafen, og
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toppamplituder for venstre øre er på høyre side av grafen. Den vertikale aksen i grafen representerer amplituden i °/s. Den
horisontale aksen er tid i sekunder.
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12

Videoer (Video/opptak-avspilling)
Opptak
Ved opptak av en øyevideo er dette alternativene for bildestørrelse Fullt bilde, Øyebilde eller Pupillbilde.

Fullt bilde

Øyebilde
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Pupillbilde

Merk • Klikk Kommentarer-vindusfanen for å angi kommentarer. Hvis du vil legge til eller endre kommentarer, klikker
du Kommentarer-vindusfanen. Du finner informasjon om redigeringsverktøyene på side ► 22.

Knapper og alternativer for videoopptak

Start

Starter videoopptak.

Stopp

Stoppe videoopptak.

Merk • Videoopptakets lengde kan være ubegrenset. Men jo lengre
videoopptaket er, desto større vil filen være på harddisken.
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Knapper og alternativer for videoopptak

Testkonfigurasjon

Fullt bilde - velg for å ta opp det fullstendige bildet
Øyebilde - velg for å ta opp bare området innenfor ROI-feltet
Pupillbilde - velg for å ta opp bare området innenfor ROI-feltet
Syn nektet - velg for å indikere at opptaket ble gjort med syn nektet
Merk • Hvis du velger 120 fps OG Syn nektet, endres rammefrekvensen
til 60 fps. Denne hastigheten gjør at kameralukkeren kan holdes åpen
lenger (øker lyseksponeringen), noe som gir bedre bildekvalitet. Når
Syn nektet er valgt, vises en avmerking i den synsnektede kolonnen i
testlisten.

Opptakshastighet for øyevideo

•

•

•

•

Alternativer for opptak Fullt bilde :
–

30 fps

–

60 fps

Alternativer for opptak Øyebilde :
–

30 fps

–

60 fps

–

120 fps

Alternativer for opptak Pupillbilde :
–

30 fps

–

60 fps

–

120 fps

Komprimer øyevideo - velg dette alternativet for å redusere videoens
filstørrelse

Merk • Hvis videoen tas opp ved 60 eller 120 rammer per sekund, kan
den spilles av i langsom kino eller ved normal hastighet. Ved normal
hastighet vil noen rammer bli hoppet over. Øyevideoen kan også
komprimeres.

Opptak av synkronisert romvideo

Slå opptak av synkronisert romvideo av og på. Romvideoen komprimeres alltid.

Romopptakshastighet

Alternativer for opptak
•

15 fps

•

30 fps

Jo høyere bildefrekvensen er, desto større er filstørrelsen.
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Knapper og alternativer for videoopptak

Modus (bare synkronisert romvideo)

Velg å ta opp videoen i farger eller gråtoner. Fargevideo gir en større filstørrelse.

Ekstern monitor

Hvis du vil vise øyevideoen på datamonitoren og på en ekstern monitor, klikker du

. Medgått tid vises på monitoren under opptak.

Du kan ta opp bare øyevideo eller øyevideo med romvideo. Se side ► 256 for å forstå økningen i filstørrelse for et opptak
på 2 minutter hvis du velger å kombinere øye- og romvideo.
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Spill av
Listen over videoer som er tatt opp for den valgte pasienten vises sammen med følgende informasjon om hver videofil:
•

Dato og kl.slett - Dato og klokkeslett for opptak av video

•

- Indikerer at Syn nektet var valgt for opptaket

•

fps - Rammefrekvensen ved opptak av videoen (rammer per sekund)

•

- Hvis du vil merke en fil for et spesifikt formål (f.eks. for å angi unormale resultater), merker du av i boksen
under kolonneoverskriften merket med denne unike identifikatoren.

•

Filstørrelse (MB) - Øyevideoens filstørrelse. Hvis den synkroniserte romvideoen ble brukt under opptak, er filstørrelsen en kombinasjon av øye- og romvideoen.

Innspillingsinformasjon er angitt med videoen:
•

dato og klokkeslett da videoen ble tatt opp

•

det aktuelle bildet og antallet totale bilder

•

hastighet som videoen ble tatt opp ved

•

tidspunktet da det aktuelle bildet ble tatt opp

Mens videoen spilles av,
•

kan du klikke pilene i hver ende av glidebryterstolpen (A) for å flytte videoen forover eller bakover 10 rammer
av gangen.

•

kan du klikke glidebryterstolpen foran eller bak glidebryteren (B) for å flytte videoen forover eller bakover 5
rammer av gangen.

•

kan du klikke og dra glidebryteren (B) for å flytte videoen til en spesifikk ramme.

Merk • For å spare lagringsplass på harddisken bør du slette alle videoer som ikke er viktige.
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Merk • Hvis du vil legge til eller endre kommentarer, klikker du Kommentarer-vindusfanen. Du finner informasjon om
redigeringsverktøyene på side ► 22.

Spill av knapper og valg
Spill av

Spiller av videoen.

Pause

Setter videoen på pause.

Stopp

Stopper videoen

Slett video

Sletter videoen for den valgte testen.

Merk • Det anbefales å slette unødvendige videoer for å frigjøre plass
på harddisken. Når en video er slettet, kan den ikke gjenopprettes.

Hastighet

Merk • Før du stiller inn avspillingshastigheten, må du kontrollere den
registrerte bildehastigheten (fps) angitt under øyevideoen.

•

Normal - en øyevideo som tas opp ved 30 bilder per sekund, kan bare
spilles av ved normal hastighet.

•

Langsom - en øyevideo som tas opp ved 60 bilder per sekund, kan spilles av ved normal eller langsom hastighet.

•

Langsommere - en øyevideo som tas opp ved > 120 bilder per sekund,
kan spilles av ved normal, langsom eller langsommere hastighet.

Synkronisert romvideo
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Velg å spille av øyevideoen med den synkroniserte romvideoen. Romvideoen synkroniseres med øyevideoen ved alle hastigheter.
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13

Rapporter
Klikk på Rapporter. Rapporter-vinduet (A) åpnes med standardrapporten. Rapporten inkluderer siste sett av data samlet
inn for den aktuelle pasienten. På grunnlag av de innsamlede dataene er dette rekkefølgen av de separate testseksjonene:
Oculomotor, Hodeimpuls, Posisjonell og Kalorisk.

Merk • Rapportene genereres ved hjelp av vektorbasert grafikk. Vektorbasert grafikk sikrer usedvanlig god utskriftskvalitet og holder tidsskriftskvalitet for innsending av publikasjoner.

Standardrapporten lagres automatisk. Se side ► 165 for å foreta endringer i den aktuelle rapporten.

Merk • Se ► 198 og ► 199 hvis du vil gjøre endringer i standardinnstillingene for alle fremtidige rapporter (f.eks.
hvilke brukerstedsdata og pasientdata som er inkludert).

13.1

Rediger rapport
Du kan legge til informasjon i rapporten ved å velge fra rapportlistene som følger med programmet:

Merk • Hvis noen av rapportlistene ikke vises, kan du importere de manglende listene på nytt. Se side ► 216.

•

Symptomer: Fra denne listen velger du symptomene pasienten rapporterer under sykehistorien. Valgte elementer
settes inn i rapportdelen med tittelen Symptomer.
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•

Inntrykk: Fra denne listen velger du de generelle medisinske inntrykkene basert på testresultatene. Valgte elementer
settes inn i rapportdelen med tittelen Inntrykk.

•

Makroer: For hver utført test velger du generelle konklusjoner fra denne listen som settes inn i tekstfeltet (A). Tekst
som ses i tekstfeltet, settes inn i rapportdelen med tittelen Funn.

Merk • Hvis du foretrekker ikke å sette inn en makro, legger du til konklusjoner ved å skrive inn tekst i tekstfeltet. Du
finner informasjon om redigeringsverktøyene på side ► 22.
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Velge elementer fra rapportlister
Merk av for hver av de aktuelle boksene i Symptomer-listen og Inntrykk-listen.
Klikk navnet på makroen i Makroer-listen, og klikk Innstikk.

Merk • Noen makroer har lengre tekst enn det som kan vises i listevinduet. Hvis du vil se hele teksten, ruller du markøren over makronavnet.
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Lage tilpassede rapportlister

Merk • Rapportlister kan importeres til ett system, tilpasses og eksporteres til andre frittstående arbeidsstasjonssystemer. Dette er nyttig hvis institusjonen har flere frittstående arbeidsstasjoner.

Klikk Symptomer, Inntrykk eller Makroer for å tilpasse rapportlister.

•

Hvis du vil gi nytt navn til en gruppe eller endre elementteksten, klikker du elementet og foretar den ønskede endringen.

•

Hvis du vil legge til en gruppe, klikker du Legg til gruppe og skriver inn navnet på den nye gruppen.

•

Hvis du vil legge til et element, klikker du et gruppenavn. Klikk Legg til symptom, Legg til inntrykk eller Legg til
makroer avhengig av hvilket element du legger til, og skriv inn teksten for det nye elementet.

Merk • Du kan ikke lagre det nye elementet hvis tekstfeltet ikke inneholder tekst. Du må legge til tekst i det nye elementet.

•

Hvis du vil endre rekkefølge på elementer i en gruppe eller rekkefølgen til gruppene i en liste, merker du av for
elementet eller gruppenavnet. Klikk Opp eller Ned for å flytte elementet eller gruppen.

•

Klikk Eksporter for å eksportere den gjeldende rapportlisten. Endre filnavn og plassering etter ønske. Klikk på Lagre.

•

Hvis du vil slette et element eller en gruppe, klikker du elementet eller gruppen, og klikker Slett. Klikk OK for å slette
elementet eller gruppen permanent.

•

Ved import av lister velger du Fjern eksisterende liste for å erstatte den eksisterende listen med listen som skal
importeres. Velg Behold eksisterende liste for å legge den importerte listen til i den eksisterende listen.

Merk • Hvis noe går galt, kan du importere listen fra produsenten på nytt.

Når endringene er utført, klikker du Lagre for å lagre endringene. Klikk Avbryt for å forkaste endringene.
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13.2

Se rapportalternativer
Hvis dette er en ny pasient, opprettes rapporten i dette vinduet standardrapporten automatisk. For en pasient med én
eller flere rapporter viser Valgt rapport-listen alle rapportene, inkl. rapportens dato og klokkeslett.

En hake i en testgruppekolonne (testgrupper er representert ved ikoner) angir at rapporten inkluderer data for den
aktuelle testgruppen (Oculomotor, Hodeimpuls, Posisjonell, and Kalorisk). Du kan forhåndsvise alle rapportene for denne
pasienten.
Du kan utarbeide en ny rapport som kombinerer flere testøkter og/eller flere testtyper i én rapport. Klikk Ny for å
opprette en ny rapport. Hvis du vil slette en eksisterende rapport, klikker du rapportnavnet og klikker Slett. Når rapporten
er slettet, kan den ikke gjenopprettes.
Hvis du vil legge til en test i rapporten, klikker du testgruppefanen og boksen til venstre for testnavnet i Inkluder resultater fra-listen. Hvis du fjerner avmerkingen, fjernes testen fra rapporten.

Inkluder resultater fra-listen er delt opp etter testgrupper: Oculomotor, Hodeimpuls og Posisjonell og Kalorisk. Tester
angis med testdato og -klokkeslett og testnavn. (Navnet er testtypen og testretningen.) Avhengig av testen og hvilke innstillinger og kommentarer som ble lagt til i testen, tilveiebringes denne informasjonen også.
•

En hake i denne kolonnen (syn nektet) angir at testen ble utført med syn nektet

•

En hake i denne kolonnen (entydig identifikator) hvis dette ble valgt for testen

•

testene som er avmerket indikerer Hodeimpuls-data som er inkludert i Heksagram

•

testene som er avmerket indikerer Blikk-data som er inkludert i Blikkgraf

•
•

testene som er avmerket indikerer Kalorisk-data som er inkludert i Analyse som vises i Pods og
Sommerfugl-vinduet
Testkommentarer

For hver testgruppe velger du de dataelementene som skal inkluderes i rapporten. I Velg rapportalternativer-listen
merker du av for hvert rapportalternativ som skal inkluderes. Klikk Velg alle for å inkludere alle alternativer, eller Avmerk
alle for å utelate alle alternativene.
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Oculomotor Testalternativer

Omfatter

Kalibreringsgraf

et lite bilde av øye- og hoderegistreringen i sanntid under kalibreringskontrollen

Horisontale registreringer

en registrering av den horisontale øyeposisjonsregistreringen sentrert rundt kulmineringsfasen eller rundt markøren når markøren er flyttet til en ny posisjon i vinduet
Analyse. Testene Blikk, Skjelingsavvik og VOR er 10 sekunders registreringer. Testen
Sakkade er en 30 sekunders registrering.

Merk • For LFH-tester posisjoneres markøren midt i kulmineringsfasen med mindre
den er flyttet til en annen posisjon i Analyse-vinduet.

Vertikale registreringer

en registrering av den horisontale øyeposisjonsregistreringen sentrert rundt kulmineringsfasen eller rundt markøren når markøren er flyttet til en ny posisjon i vinduet
Analyse. Testene Blikk, Skjelingsavvik og VOR er 10 sekunders registreringer. Testen
Sakkade er en 30 sekunders registrering.

Merk • For LFH-tester posisjoneres markøren midt i kulmineringsfasen med mindre
den er flyttet til en annen posisjon i Analyse-vinduet.

Vridningsregistreringer

et 10-sekunders opptak av den vridningsmessige øyeposisjonsregistreringen sentrert
rundt markøren

Merk • For LFH-tester posisjoneres markøren midt i kulmineringsfasen med mindre
den er flyttet til en annen posisjon i Analyse-vinduet.
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Sakkadegrafer

Sakkade-analysegrafen (Topphastighet, Nøyaktighet og Latens)

Sakkaderådata

Rådatapunktene for sakkader som vises i sakkadegrafene

Sakkade-snittdata

Gjennomsittsdatapunktene for sakkader som vises i sakkadegrafene

LFH-topp

gradene per sekund for den langsomme fasehastighetens topp som angitt i Analysevinduet for denne registreringen (Gjelder kun LFH-tester)

Blikkgraf

viser fem øyeposisjonsregistreringer (senter, venstre, høyre, opp og ned), Blikkgraf og
Blikkgraf-detaljer på én side

Testkommentarer

eventuelle testkommentarer i pasientfilen
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Hodeimpuls Testalternativer

Omfatter

Kalibreringsgraf

et lite bilde av øye- og hoderegistreringen i sanntid under kalibreringskontrollen

Forsterkningsgraf

forsterkningsgraf i 2D/3D-vinduet

Gjennomsnittlige forsterkninger

symboler for gjennomsnittlig forsterkning på forsterkningsgrafen som vist i 2D/3Dvinduet (verdier vises som standard)
symboler for gjennomsnittlig forsterkning og verdier på forsterkningsgrafen vises i fremdriftsdatavinduet

Aldersbaserte standard- aldersbasert standardgrenseverdier definert som gjennomsnitt ± 2 standardavvik
data
2D-graf

øye- (sakkade- og VOR ) og hoderegistreringer som vises i 2D-analyse-vinduet

Stor 2D-graf

øye- (sakkade og VOR ) og hoderegistreringer som vises i 2D-analyse-vinduet skrives ut
større enn valget 2D-graf

Sakkadeinfo

antall åpne, skjulte og totale sakkader i en individuell test (f.eks. venstre Lateral)

Heksagram

inkludert øye- (sakkade og VOR ) og hoderegistreringer og heksagram som vises i Heksagram-vinduet samt Analyse av refikseringssakkade

Merk • Legg merke til at hvis Kun oppsummering for refikseringssakkader er
valgt i testalternativer, skrives dette ut på rapporten.

Fremdriftsdata

forsterkningsgrafene som vises i Fremdriftsdata-vinduet

Testinfo

tallene for de godkjente og forkastede hodeimpulsene fra innsamlings- og analysealgoritmene som angitt i Info-vinduet i 2D/3D-vinduet, gjennomsnittlig bildehastighet
og informasjon om faktorer som påvirker testanalysene så som
- Pasienten har spontan nystagmus (når Spontan nystagmus var avmerket i
Testkonfigurasjon-vinduet)
- Parametre for refikseringssakkade endret (hvis verdiene ble endret i Ny
analyse-vinduet)

Testkommentarer
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Posisjonell Testalternativer

Omfatter

Kalibreringsgraf

et lite bilde av øye- og hoderegistreringen i sanntid under kalibreringskontrollen

Horisontale registreringer

en 30 sekunders registrering av den horisontale øyeposisjonsregistreringen sentrert
rundt kulmineringsfasen eller rundt markøren når markøren er flyttet til en ny posisjon
i vinduet Analyse.

Merk • For LFH-tester posisjoneres markøren midt i kulmineringsfasen med mindre
den er flyttet til en annen posisjon i Analyse-vinduet.

Vertikale registreringer

en 30 sekunders registrering av den vertikale øyeposisjonsregistreringen sentrert rundt
kulmineringsfasen eller rundt markøren når markøren er flyttet til en ny posisjon i
vinduet Analyse.

Merk • For LFH-tester posisjoneres markøren midt i kulmineringsfasen med mindre
den er flyttet til en annen posisjon i Analyse-vinduet.

Vridningsregistreringer

en 30 sekunders registrering av den vridningsmessige øyeposisjonsregistreringen sentrert rundt markøren

Merk • For LFH-tester posisjoneres markøren midt i kulmineringsfasen med mindre
den er flyttet til en annen posisjon i Analyse-vinduet.

LFH-topp

gradene per sekund for den langsomme fasehastighetens topp som angitt i Analysevinduet for denne registreringen

Full registrering for
reposisjonering

den fullstendige registreringen av Reposisjonering-testen

Testkommentarer

eventuelle testkommentarer i pasientfilen

Kalorisk Testalternativer

Omfatter

Kalibreringsgraf

et lite bilde av øye- og hoderegistreringen i sanntid under kalibreringskontrollen

Horisontale registreringer

en 30 sekunders registrering av den horisontale øyeposisjonsregistreringen sentrert
rundt kulmineringsfasen eller rundt markøren når markøren er flyttet til en ny posisjon
i vinduet Analyse.

Merk • For LFH-tester posisjoneres markøren midt i kulmineringsfasen med mindre
den er flyttet til en annen posisjon i Analyse-vinduet.
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Kalorisk Testalternativer

Omfatter

Vertikale registreringer

en 30 sekunders registrering av den vertikale øyeposisjonsregistreringen sentrert rundt
kulmineringsfasen eller rundt markøren når markøren er flyttet til en ny posisjon i
vinduet Analyse.

Merk • For LFH-tester posisjoneres markøren midt i kulmineringsfasen med mindre
den er flyttet til en annen posisjon i Analyse-vinduet.

Vridningsregistreringer

en 30 sekunders registrering av den vridningsmessige øyeposisjonsregistreringen sentrert rundt markøren

Merk • For LFH-tester posisjoneres markøren midt i kulmineringsfasen med mindre
den er flyttet til en annen posisjon i Analyse-vinduet.

Testinfo

Kalorisk-data (Total høyre,Total venstre, Spontan nystagmus, Unilateral svakhet, og
Forsterkningsasymmetri eller Retningsbestemt overvekt)

Pods og Sommerfugl

viser den spontane registreringen, Pods-visning, Sommerfuglgraf og Pods-analyse på
én side

Irrigasjonsinformasjon

irrigasjonsmetoden og innstillingene (varighet, flytmengde og temperatur) som ble
brukt i Kalorisk-testen

Testkommentarer

eventuelle testkommentarer i pasientfilen
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13.3

Knapper på Rapport-verktøylinjen
Verktøylinjen inkluderer standardknapper for å skrive ut rapporten, lager en modifisert rapport, lage en PDF-fil av rapporten og sende rapporten på e-post.

Slik endrer du sidens forstørrelsesnivå
•

Beveg glideknappen mot forstørrelsesglassikonet for zoom ut (-) eller zoom inn (+).

•

Klikk forstørrelsesglassikonet for zoom ut (-) eller zoom inn (+).

Merk • Du kan også zoome inn og ut ved hjelp av musehjulet. Hvis du vil flytte rapporten rundt i vinduet, holder du
inne venstre museknapp og drar vinduet til den nye plasseringen.

Du kan velge å vise rapportsiden med disse knappene
•

Tilpass dokument til bredde

•

Tilpass dokument til høyde

•

Tilpass dokument til 100 %

Når en endring er utført, klikker du Oppdater for å vise endringen.
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14

Pasientlister
Pasienter-vinduet viser en liste med ICS Impulse-pasientdata i OTOsuite Vestibular-vinduet. Pasienter-vinduet inneholder
også pasientinformasjon i vinduene Slå sammen, Pasienteksport og Pasientimport.
•

I Slå sammen-vinduet kan du slå sammen pasientdata. Se side ► 27.

•

Fra vinduene Pasienteksport og Pasientimport, der du kan eksportere data fra og importere data til
OTOsuite Vestibular-databasen.

Vinduet Pasienter inkluderer vinduet ICS Chartr hvis ICS Chartr-data er tilgjengelige.

Listeoperasjoner
Pasientinformasjonen delt inn i kolonner avhengig av type informasjon, for eksempel pasientnavn og identifikasjonsnummer. Kolonnen Sist testet viser når de siste testdataene ble innsamlet. Kolonnen Sist endret viser den siste
datoen da informasjon i pasientfilen ble endret.
For noen av listene indikerer en hakeavmerking i disse kolonnene hvilken type data som er innsamlet for pasienten:

Oculomotor
Hodeimpuls
Posisjonell
Kalorisk
Videoer (videofrenzel)

Merk •

Det entydige identifikatorsymbolet ved siden av avmerkingen angir at brukeren har valgt å merke én eller

flere tester eller videoer for et bestemt formål (f.eks. kan det vise til unormale resultater, resultater som skal brukes til
en studie osv.).
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Søke etter spesifikke pasienter

Noen kolonner har mulighet for å søke etter en bestemt pasient
ved å angi noen tegn i identifikasjonsinformasjonen. Klikk under
kolonnetittelen i disse kolonnene der søkefunksjonen er tilgjengelig. En loddrett markør (A) og knappen for å fjerne søket (B)
vises.

Skriv inn én eller flere bokstaver eller tall for å søke. Klikk

for

å fjerne den inntastede teksten.
Søkefunksjonen er tilgjengelig i alle pasientlister for disse kolonnene:

Velge mer enn én pasient

•

Etternavn

•

Fornavn

•

Pasient-ID

•

Kjønn

•

F.dato

•

Lege

Velge alle pasienter: Klikk Velg alle. Klikk Avmerk alle for å oppheve valget av alle pasienter.
Velge en gruppe pasienter: Klikk det første navnet i gruppen, hold
inne skift-tasten og klikk det siste navnet i gruppen.
Velge individuelle pasienter: Hold Ctrl-tasten inne mens du klikker
hver enkelt pasient.

Legge til pasienter

Klikk Ny. Se instruksjoner på side ► 24.

Slette pasienter

Klikk Slett for å slette én eller flere pasienter.

Merk • Du blir bedt om å bekrefte slettingen av én eller flere
pasienter. Hvis du velger Ja, blir dataene slettet permanent.
Det er ikke mulig å gjenopprette pasienten(e).
Endre rekkefølgen av lister

Endre kolonnebredden
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Klikk kolonneoverskriften for å snu rekkefølgen. For eksempel
•

Klikk Pasientnavn for å endre rekkefølgen fra A-Å til Å-A.

•

Klikk F.dato for å endre rekkefølgen fra eldst-yngst til yngsteldst.

I kolonneoverskriften for to tilstøtende kolonner, klikker du med
markøren på linjen som skiller de to kolonnene. Markøren blir til
en pil med to hoder. Dra markøren for å øke eller redusere
kolonnebredden.
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14.1

ICS Chartr
I gruppen Pasienter klikker du ICS Chartr-pasienter. Vinduet som åpnes, gir bare tilgang til listen over pasienter i ICS
Chartr-databasen. Testdata som er innhentet i Chartr VNG/ENG eller EP kan ikke vises i OTOsuite Vestibular-applikasjonen.
Pasientinformasjonen i ICS Chartr-databasen kan importeres til -databasen for å redusere tidsbruken til inntasting av data i
OTOsuite Vestibular-databasen:
1. Velg pasienten(e) som skal importeres.
2. Klikk Importer.
3. Klikk OK.

Importert vises i kolonnen Status for å indikere at prosessen er fullført. Oppføringen av importerte pasienter fjernes når
programmet lukkes.

ICS Chartr-programvaren må være installert på samme datamaskin som OTOsuite Vestibular-programvaren for at databasen
skal være tilgjengelig. Hvis databasen er tilgjengelig, vises ICS Chartr-pasienter-pasientelementet i navigeringspanelet i
gruppen Pasienter.

14.2

Pasienteksport
I gruppen Pasienter klikker du Pasientliste. Klikk Eksporter. Vinduet som åpnes gir tilgang til alle OTOsuite Vestibularpasienter.
Eksportere én eller flere pasienter:
1. Velg pasienten(e).
2. Velg hvordan data skal eksporteres:
•

XML-filer og ASCII-rådata - Velg dette alternativet for å eksportere pasientdata som skal deles med et annet ICS
Impulse-system eller brukes til elektroniske medisinske registre Eksporten inkluderer både en XML-fil og en ASCII
.txt-fil for hver pasient. Rådataene i *.txt-filen er nødvendige for å spille av pasientdata i OTOsuite Vestibular-applikasjonen.

•

–

XML-filene inneholder fullstendige pasientdata slik de er lagret i databasen. Se side ► 253.

–

ASCII-rådatafiler. *.txt-filene kan åpnes for gjennomgang med programmer som Excel eller MatLab. På side ►
241 finner du en beskrivelse av hvordan dataene konverteres til tabellformat for bruk utenfor
OTOsuite Vestibular-applikasjonen, samt en beskrivelse av de ulike kolonnene, som varierer avhengig av testgruppen.

PDF-rapporter - Velg dette alternativet for å eksportere alle rapporter for pasient(er) som skal brukes til
elektroniske medisinske registre.

•

ASCII-testresultater - Velg dette alternativet for å eksportere testresultatene i en CSV-formatert –
kommaseparerte verdier – fil som kan brukes til forskningsformål i programmer som Excel eller MatLab.

•

Kombiner øye/romvideoer - Velg dette alternativet for å eksportere øyevideoen og romvideoen i én avi-fil. På
grunn av filstørrelsen kan du bare velge 1 pasient om gangen. MJPEG-kodeken er installert som standard på operativsystemene som støtter OTOsuite Vestibular. For å vise denne filen på en annen datamaskin, må du ha Windows
Media Player og en MJPEG-kodek installert.
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Merk • Det anbefales å slette alle videoer som ikke er viktige fra pasientfilen før eksport. Du finner en forklaring av
økningen i filstørrelse ved kombinasjon av romvideo og øyevideo i side ► 256.

•

Anonymiser pasient - Velg dette alternativet for å eksportere data for deling uten personopplysninger. Eksempel:
Hvis Anonymiser pasient er valgt, blir Etternavn, Fornavn, Pasient-ID og filnavn erstattet med ordet Ingen. Du
kan bare velge 1 pasient om gangen.

Merk • Importere filer der Anonymiser pasient er valgt: Disse filene inneholder informasjon som hindrer systemet i å overskrive eksisterende pasientdata. Bare data som er lagt til etter den opprinnelige eksporten blir
importert. Hvis det ikke foreligger eksisterende pasientdata, erstattes all informasjonen som kan identifisere
pasienten med Ingen.

•

aVOR - Velg dette alternativet for å eksportere øye- og hodeposisjonsdata til aVOR-programmet.

3. Klikk Eksporter eller Eksporter til
•

Eksporter sender filen til plasseringen som er angitt i Administrator-vinduet. Plasseringen kan vises ved å klikker
Systeminnstillinger i System-gruppen.

•

Eksporter til sender filen til plasseringen du velger med Bla gjennom-funksjonen.

Eksportert vises i kolonnen Status for å indikere at prosessen er fullført. Oppføringen av eksporterte pasienter fjernes når
programmet lukkes.

14.3

Pasientimport
Filer kan importeres fra filer som er aktivert tidligere, importert eller eksportert fra OTOsuite Vestibular-programmet.
1. I gruppen Pasienter klikker du Pasientliste. Klikk Importer.
2. Klikk Åpne mappe og naviger til stedet der filene som skal importeres befinner seg.

Merk • Både *.xml- og *.txt-filen må importeres for å spille av pasientdataene. Det eneste unntaket er hodeimpulsdata, der dataene kan vises med bare *.xml-filen.

3. Klikk OK.
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4. Pasientnavn (etter- og fornavn), ID, kjønn og fødselsdato er angitt i listen over pasientfiler. Velg filen(e) som skal importeres.
5. Klikk Importer.

Importert vises i kolonnen Status for å indikere at prosessen er fullført. Oppføringen av importerte filer fjernes når
programmet lukkes.
Klikk

for å oppdatere listen over pasientfiler i Importer-mappen.

Merk • Importere filer der Anonymiser pasient er valgt: Disse filene inneholder informasjon som hindrer systemet i å
overskrive eksisterende pasientdata. Bare data som er lagt til etter den opprinnelige eksporten blir importert. Hvis
det ikke foreligger eksisterende pasientdata, erstattes all informasjonen som kan identifisere pasienten med Ingen.

Se side ► 224 for problemer i forbindelse med import og/eller visning av importerte filer.
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15

Alternativer
Disse innstillingene er tilgjengelige i Alternativer-gruppen:

•

Generelt (Se side ► 181.)

•

Graf-farger (Se side ► 186.)

•

Oculomotor (Se side ► 187.)

•

Hodeimpuls (Se side ► 189.)

•

Posisjonell (Se side ► 192.)

•

Kalorisk (Se side ► 194.)

•

Info om brukersted (Se side ► 198.)

•

Rapportalternativer (Se side ► 199.)

Alternativer-menyen i navigeringspanelet har to elementer: Testalternativer og Rapportalternativer.
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15.1

Generelt
Gå til Alternativer-menyen og klikk Testalternativer.

Otometrics - ICS Impulse USB

181

15 Alternativer

Element

Valg

Automatisk protokoll

Velg På eller Av. (Standardinnstillingen er Av.)

Definere Automatisk protokoll
•

Klikk i listen Tilgjengelige tester for å velge en test og legge den til i Valgte

tester, og klikk
•

. (Alternativt kan du dra de valgte testene til listen.)

Velg testen som skal fjernes i listen over Valgte tester, og klikk

.

Velge mer enn én test
Klikk gruppenavnet for å velge alle tester i en testgruppe.
Hvis du vil velge tester som ikke står på rad, holder du inne Ctrl-tasten og klikker
hver test for å velge de enkelte testene.

Endre testrekkefølgen
•

Velg testen(e) som skal flyttes opp eller ned i listen Valgte tester. Klikk
eller

flere ganger til testen(e) står på ønsket sted. (Alternativt kan du dra

den valgte testen til den nye posisjonen.)

Oppstartsmodul

Velg ett av alternativene for å angi hvilket vindu for innsamling av testdata som er
tilgjengelig når applikasjonen åpnes.
•

Blikk

•

VOR

•

Skjelingsavvik

•

Sakkade

•

Hodeimpuls

•

SHIMP

•

Dynamisk

•

Reposisjonering

•

Kalorisk

•

Video/opptak-avspilling
Merk • Hvis Automatisk protokoll er satt til På i Generelt-testalternativene,
starter OTOsuite Vestibular-programmet med den første testen i Automatisk
protokoll-listen.
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Element

Valg

Opptakshastighet for øyevideo

Hodeimpuls
Velg ett av alternativene for å angi videoopptakshastighet ved opptak av øyevideo
under hodeimpulstesting
•

30 fps

•

60 fps

•

120 fps
Merk • Jo høyere rammefrekvens som velges, jo større blir datafilen.

Oculomotor, posisjonell og kalorisk
Velg ett av alternativene for å angi videoopptakshastighet ved opptak av øyevideo
under testing. Innstillingen brukes til både Oculomotor, Posisjonell og Kalorisktesting.
•

30 fps

•

60 fps

•

Maks
Merk • Maks er maksimal hastighet som kan tas opp, og avhenger av
datamaskinen som brukes. Jo høyere rammefrekvens som velges, jo større blir
datafilen.

Opptak av synkronisert romvideo

Velg ett av alternativene for å stille inn videoopptakshastighet ved opptak av romvideo.
•

15 fps

•

30 fps
Merk • Jo høyere rammefrekvens som velges, jo større blir datafilen.

Velg ett av alternativene for å angi romvideoformat.
•

Farge

•

Gråtoner
Merk • Ved opptak i farger blir datafilen som skal lagres større.
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Element

Valg

Koble til på nytt

Koble til brillene igjen
Koble til brillene igjen (tilkobling av programvare til maskinvare) som angitt ved
denne feilmeldingen:

Koble til synkronisert romvideo på nytt
Koble til romvideokameraet igjen (tilkobling av programvare til maskinvare) som
angitt ved denne feilmeldingen:

Øyevideokompresjon

Velg På eller Av. (Standardinnstillingen er På.)

Merk • Se side ► 256 for å forstå økningen i videofilens størrelse ved innsamling av Vridning-data.
Autolagre videoer

Velg På eller Av. (Standardinnstillingen er Av.)

Merk • Disse innstillingene gjelder ikke når bare videodata blir samlet inn.
Dataene blir alltid lagret.

•

Av i den automatiske meldingen som vises hver gang en eller flere nye videoer
opprettes.

•

Lydopptak
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På - Alle videoer lagres automatisk.

Velg På eller Av. (Standardinnstillingen er På.)

Otometrics - ICS Impulse USB

15 Alternativer

Element

Valg

Lydtilbakemelding

Et lydsignal presenteres

Alternativer for import/eksport
av test og rapport

Otometrics - ICS Impulse USB

•

under innsamling hvis testvarigheten forlenges (som følge av at du har klikket
Utvid eller langt trykk på venstre museknapp på presentasjonsfjernkontrollen)

•

hvis en Hodeimpuls-manøver avvises eller godtas

•

hvis en SHIMP-manøver avvises eller godtas

•

Kalorisk-tidsuret stopper.

Klikk Importer for å velge hvilke test- og rapportalternativer som skal importeres.
Klikk Eksporter for å eksportere testen og rapportere de valgte alternativene til en
valgt plassering.
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15.2

Farger
1. Gå til Alternativer-menyen og klikk Testalternativer.
2. Klikk i vindusfanen Farger.
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Element

Valg

Øye

VOR - endre standardfarge for VOR-komponenten ved øyeregistrering i Hodeimpuls og SHIMP. Denne fargen gjelder også øyeregistrering i VOR-testen ( VVOR
og VORS).
Sakkade - endre standardfarge for sakkadekomponenten for øyeregistrering i 2Danalyse.

Hodeimpulsanalyse

Endre standardfarge for hoderegistrering i de korresponderende analysevinduene.

Heksagram

Endre standardfarge for middelforsterkning-stolpene. Fargen for hver stolpe fastsettes av de ensidige grenseverdiene og av den øvre grensen på 1,25.

Hode

Endre standardfarge for hoderegistrering i innsamlingsvinduene: Sanntidsregistrering (Hodeimpuls) og Sanntidsregistreringer (X-akse i sekunder)
(VOR).

LFH

Endre standardfarge for Øyeposisjonsregistreringer.

Gjenopprett standardverdier

Klikk Gjenopprett for å gjenopprette standardfargene som anbefales av Otometrics.
Disse fargene er optimert for fargeblinde.
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15.3

Oculomotor
1. Gå til Alternativer-menyen og klikk Testalternativer.
2. Klikk i vindusfanen Oculomotor.

Element

Valg

LFH-punkter i snitt i toppberegning

Velg antall LFH-punkter som skal brukes til gjennomsnittsberegning av hastighet i
LFH-analyse. Velg i listen over tilgjengelige alternativer: 3 til og med 10 punkter.

Sakkadevisning

Velg dette alternativet for å vise bare Rå-data, Gjennomsnitt-data eller både Råog Gjennomsnitt-data.

Blikkgraf

Vis blikkgraf etter datainnsamling
Velg Av hvis du vil vise Analyse-vinduet i stedet.

Amplitude (°)
Angi verdiene som fastsetter om pilhodet har 1, 2 eller 3 linjer.

LFH x̄ (°/s)
Angi verdiene som fastsetter om pilhalen har 1, 2 eller 3 linjer.

Otometrics - ICS Impulse USB

187

15 Alternativer

Element

Valg

Testinnstillinger

Tilpasset navn
Endre navnet på testen fra standardnavnet til et nytt navn.

Syn nektet
Velg dette alternativet for å angi Syn nektet som standard for den aktuelle testen.

Vridning
Velg dette alternativet for å angi Vridning som standard for den aktuelle testen.

Maksimal varighet (minutter)
Velg ønsket antall minutter i nedtrekkslisten.

Vis innsamlingsregistreringer
Velg visning av horisontal høyre (HR), vertikal høyre (VR) registrering eller alle
registreringer.

Vis analyseregistreringer
Velg visning av horisontal høyre (HR), vertikal høyre (VR) registrering eller alle
registreringer.

Hodeposisjon-tilbakemelding eller synkronisert romvideo
Hodeposisjonstilbakemelding - viser et bilde av hodet og registrerer posisjonen til
pasientens hode i rommet. Den kan spilles tilbake sammen med datainnsamlingsregistrering og øyevideo.

Merk • Hodeposisjonstilbakemelding er IKKE tilgjengelig for VVOR og VORS
på grunn av den økte hastigheten som kreves for øyevideo og for Skjelingsavvik fordi hodet er stasjonært under testing.

Synkronisert romvideo - tar opp romvideo og lyd. Den kan spilles tilbake sammen
med datainnsamlingsregistrering og øyevideo.

Ingen - intet visuelt bilde av hodet eller rommet tas opp
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15.4

Hodeimpuls
1. Gå til Alternativer-menyen og klikk Testalternativer.
2. Klikk i vindusfanen Hodeimpuls.

Innsamlingsinnstillinger
Element

Valg

Start innsamling automatisk

Dette alternativet er valgt som standard.
Innsamling starter automatisk x sekunder etter at innsamlingsvinduet åpnes.
Tidsrommet stilles inn i feltet Forsinkelse før start (sekunder).

Nødvendige hodeimpulser

Innsamlingen stopper automatisk ifølge Nødvendige hodeimpulser-verdiene som
er angitt for Venstre og høyre lateral og LARP og RALP-tester.

Operatørtilbakemelding

Hode- og øyeposisjonstilbakemelding under oppsett - slår på hodeposisjonstilbakemelding og øyeposisjonstilbakemelding for overvåking av hodets posisjon under testoppsett for LARP/RALP.

Operatørtilbakemelding under innsamling - slår på operatørtilbakemelding i Sanntid-registrering.
Synkronisert romvideo under innsamling - slår på videoopptaket i rommet. Opptaket startes når testen starter. Avspilling av romvideoen synkroniseres med øyevideoen.

Øyeposisjonstilbakemelding under innsamling - slår på øyeposisjonstilbakemelding for overvåking av øyeposisjon og hodeposisjon (indirekte)
under datainnsamling for LARP/RALP.
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Analysegrafer
Element

Valg

X-aksevisning - 2D-analysegrafer

Gir brukeren mulighet til å velge om x-aksen i 2D-grafer skal vises i millisekunder
eller antall prøver.

Grafens posisjon

Gir brukeren mulighet til å endre posisjon for høyre og venstre graf i 2D- og 3D-grafer, slik at venstre datagraf er på høyre side.

Forsterkningsgrafer
Element

Valg

Laterale grenseverdier

Angi grenseverdilinjer

Unilateral - grenseverdilinjen mellom normalt og unilateralt tap
Bilateral - grenseverdilinjen mellom unilateralt og bilateralt tap
LARP/RALP-grenseverdier

Angi grenseverdilinjer

Unilateral - grenseverdilinjen mellom normalt og unilateralt tap
Bilateral - grenseverdilinjen mellom unilateralt og bilateralt tap
Gjenopprett standardgrenseverdier

Gjenoppretter standard datagrenseverdier som dokumentert i publiserte data og
anbefalt av Otometrics.(1)

Aldersbaserte standarddata

På eller Av - Hvis På er valgt, vises aldersrelaterte standarddata i forsterkningsgrafen
(2)

Merk • Pasientens fødselsdato må angis i pasientinformasjonen for at den skal
vises. Aldersnormene inkluderer data fra 10 år og eldre.

Forsterkningspunkter

Endre størrelsen på de individuelle forsterkningspunktene på forsterkningsgrafen. Øk
forsterkningspunktenes størrelse ved presentasjon av data på en videoprosjektør.

(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. Merk: Alle normative data ble samlet inn med

hånden plassert på issen og hodeimpuls vendt utover.
(2)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP and Curthoys IS (2015) The video head impulse test
(vHIT) of semicircular canal function – age dependent normative values of VOR gain in healthy subjects. Frontiers in Neurology 22. juni: ISSN: 1664-2295. Merk: Alle normative data ble samlet inn med hånden plassert på issen og hodeimpuls

vendt utover.
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Analyseberegninger
Element

Valg

Forsterkningsasymmetri

Gir brukeren mulighet til å velge

Relativ (Newman-Toker/Mantokoudis) formelen

eller

Normalisert relativ (Jongkees) formelen

Analyse av refikseringssakkade
Element

Valg

Vis bare oppsummering

Viser bare oppsummering av analysen for refikserings-Analyse av refikseringssakkade-data i Heksagram.
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15.5

Posisjonell
1. Gå til Alternativer-menyen og klikk Testalternativer.
2. Klikk i vindusfanen Posisjonell.
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Element

Valg

LFH-punkter i snitt i toppberegning

Velg antall LFH-punkter som skal brukes til gjennomsnittsberegning av hastighet i
LFH-analyse. Velg i listen over tilgjengelige alternativer: 3 til og med 10 punkter.

Testinnstillinger

Tilpasset navn
Endre navnet på testen fra standardnavnet til et nytt navn.

Syn nektet
Velg dette alternativet for å angi Syn nektet som standard for den aktuelle testen.

Vridning
Velg dette alternativet for å angi Vridning som standard for den aktuelle testen.

Maksimal varighet (minutter)
Velg ønsket antall minutter i nedtrekkslisten.

Vis innsamlingsregistreringer
Velg visning av horisontal høyre (HR), vertikal høyre (VR) registrering eller alle
registreringer.

Vis analyseregistreringer
Velg visning av horisontal høyre (HR), vertikal høyre (VR) registrering eller alle
registreringer.

Hodeposisjon-tilbakemelding eller synkronisert romvideo
Hodeposisjonstilbakemelding - viser et bilde av hodet og registrerer posisjonen til
pasientens hode i rommet. Den kan spilles tilbake sammen med datainnsamlingsregistrering og øyevideo.

Synkronisert romvideo - tar opp romvideo og lyd. Den kan spilles tilbake sammen
med datainnsamlingsregistrering og øyevideo.

Ingen - intet visuelt bilde av hodet eller rommet tas opp
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15.6

Kalorisk
1. Gå til Alternativer-menyen og klikk Testalternativer.
2. Klikk i vindusfanen Kalorisk.
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Element

Valg

LFH-punkter i snitt i toppberegning

Velg antall LFH-punkter som skal brukes til gjennomsnittsberegning av hastighet i
LFH-analyse. Velg i listen over tilgjengelige alternativer: 3 til og med 10 punkter.

Pods og Sommerfugl

Vis pods og sommerfugl etter datainnsamling
Velg dette alternativet for å vise Pods og Sommerfugl-vinduet etter innsamling
Sommerfuglgraf:
Velg enten
•

Freyss LFH eller

•

Total amplitude .

Se side ► 157 for beskrivelse av valgene.

Pods-visning:
Velg ønsket visning av resultatene fra de 4 Kalorisk-testene der R=Høyre, L=Veenstre, W=Varm og C=Kald:
•

Venstre over høyre pulserende (RC/LW:RW/LC)

•

Varm over kald (RW/LW:RC/LC)

•

Høyre over venstre pulserende (RW/LC:RC/LW)

Ta hensyn til spontan nystagmus i kaloriske resultater
Velg dette alternativet for trekke Spontan nystagmus fra de kaloriske resultatene.
Hvis alternativet er valgt, velger du enten:
•

Gjennomsnittlig LFH (spontan test) eller

•

Gjennomsnitt av første 5 sekunder (kalorisk test)
Merk • Valget Gjennomsnittlig LFH (spontan test) gjelder kun for resultater
for testtypene Spontan-Sittende og Spontan-Ryggliggende.

Vis
Velge flere skjerminnstillinger:

Høyre øre i rødt ,
Retningsbestemt overvekt eller
Homolateral og kontralateral (total amplitudegraf)
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Element

Valg

Irrigasjonsinnstillinger

AirCal-visning
Velg Faktiske verdier eller Angi verdier for å vise i Testliste-vinduet for hver innsamlede test. Disse verdiene kan også inkluderes i rapporten.

Andre irrigasjonsenheter (standard)
Velg Luft eller Vann basert på den typen irrigasjonsenhet som brukes oftest under
datainnsamling.

Varm
Skriv inn ønsket antall grader for økning eller reduksjon av varm temperatur på
irrigasjonsenheten.(Eller klikk pil opp eller pil ned for å øke eller redusere
verdien.)

Kald
Skriv inn ønsket antall grader for økning eller reduksjon av kjølig temperatur på
irrigasjonsenheten.(Eller klikk pil opp eller pil ned for å øke eller redusere
verdien.)

Varighet
Skriv inn ønsket tidsrom for økning eller reduksjon av maksimal varighet for irrigasjonen.(Eller klikk pil opp eller pil ned for å øke eller redusere verdien.)

Flytmengde
Skriv inn ønsket L/min for økning eller reduksjon av flytmengden som brukes under
irrigasjon.(Eller klikk pil opp eller pil ned for å øke eller redusere verdien.)

Tidsur

Tidsur
Velg På

Startalternativ
Velg Begynnelsen av testen eller Avslutt test

Med automatisk protokoll (minutter)
Mellom ører
Klikk pil opp eller pil ned for å øke eller redusere tidspunktet. Området er mellom
3 og 10. Standardverdien er 3.

Mellom temperaturer
Klikk pil opp eller pil ned for å øke eller redusere tidspunktet. Området er mellom
3 og 10. Standardverdien er 5.

Uten automatisk protokoll (minutter)
Mellom ører og temperaturer
Klikk pil opp eller pil ned for å øke eller redusere tidspunktet. Området er mellom
3 og 10. Standardverdien er 5.

196

Otometrics - ICS Impulse USB

15 Alternativer

Element

Valg

Testinnstillinger

Tilpasset navn
Endre navnet på testen fra standardnavnet til et nytt navn.

Syn nektet
Velg dette alternativet for å angi Syn nektet som standard for den aktuelle testen.

Vridning
Velg dette alternativet for å angi Vridning som standard for den aktuelle testen.

Maksimal varighet (minutter)
Velg ønsket antall minutter i nedtrekkslisten.

Vis innsamlingsregistreringer
Velg visning av horisontal høyre (HR), vertikal høyre (VR) registrering eller alle
registreringer.

Vis analyseregistreringer
Velg visning av horisontal høyre (HR), vertikal høyre (VR) registrering eller alle
registreringer.

Hodeposisjon-tilbakemelding eller synkronisert romvideo
Hodeposisjonstilbakemelding - viser et bilde av hodet og registrerer posisjonen til
pasientens hode i rommet. Den kan spilles tilbake sammen med datainnsamlingsregistrering og øyevideo.

Synkronisert romvideo - tar opp romvideo og lyd. Den kan spilles tilbake sammen
med datainnsamlingsregistrering og øyevideo.

Ingen - intet visuelt bilde av hodet eller rommet tas opp
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15.7

Info om brukersted
1. Gå til Alternativer-menyen og klikk Testalternativer.
2. Klikk i vindusfanen Info om brukersted.

Bare brukere med Tillat at brukeren endrer systeminnstillinger valgt i profilen har tilgang til bestemte felt i dette
vinduet.
Informasjonen som angis her, brukes i rapportene som spesifisert i vinduet Rapportinnstillinger. (Se side ► 199.)
Angi tekst i feltene for brukerstedsinformasjon og legge til en logo:

Merk • Maksimalt antall tegn er 32 for alle felt unntatt brukerstedsnavn og nettsted, der det er tillatt med 45 tegn.
Logoenes størrelse endres.

1. Klikk Bla gjennom....
2. Naviger til stedet der filen som skal brukes til logo er plassert.
3. Velg filen og klikk Åpne.
Klikk Slett for å fjerne logoen.
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15.8

Rapportalternativer
1. Gå til Alternativer-menyen og klikk Testalternativer.
2. Klikk i vindusfanen Rapportalternativer.

Bare brukere med Tillat at brukeren endrer systeminnstillinger valgt i profilen har tilgang til bestemte innstillinger i
dette vinduet.
Endringer i standardinnstillingene for rapporter påvirker bare rapporter som opprettes etter at endringene er utført.

Merk • Se side ► 169 for å foreta endringer bare i den aktuelle rapporten.

Innstillinger

Alternativer

Pasientinformasjon som skal skrives ut i
rapporter

Velg hvilke elementer som skal inkluderes.

Operatørnavn for utskrift i rapporter

Velg dette alternativet for å ta med enten

Operatøren som sist oppdaterte pasientrapporten eller begge
deler.

Adresseformat i rapportutskrifter

Velg Skriv postnummer før sted for å sette inn postnummeret
foran poststedet.

Innstillinger for svart/hvitt-skriver

Velg Unike forsterkningsgraf-symboler for å endre symbolet for
venstre forsterkningsverdier, slik at det kan skilles fra symbolet for
høyre forsterkningsverdier ved bruk av svart/hvitt-skriver.

Informasjon om brukersted for utskrift i
rapporter

Velg hvilke elementer som skal inkluderes.

Merk • Se side ► 198 for å endre informasjon om brukersted.
Velg papirstørrelse for rapport

Velg Letter eller A4.

Angi rapporttitler

Endre standardnavn for rapportens hovedtittel og mellomtitler.
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16

Systeminnstillinger
Noen Systeminnstillinger-vinduer er bare tilgjengelige for brukere med en brukerprofil der ett av eller begge disse
alternativene er valgt: Legg til bruker som administrator eller Tillat at brukeren endrer systeminnstillinger. Se side ►
202.

16.1

Administrator-vinduet
Administrator
Bare brukere med Legg til bruker som administrator valgt i profilen har tilgang til dette vinduet, hvor brukerdata kan
opprettes, redigeres og slettes.
Brukerdataene deles inn i kolonner etter informasjonstype: etternavn, fornavn, brukernavn osv.
Nettverksplasseringene angis for delte filer (videoer, rapporter (PDF), eksport og import). Se mer informasjon på side ►
219.
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Konfigurere ny bruker

Viktig • Konfigurer minst én bruker med administratorrettigheter.

1. Klikk Ny.
2. Angi data. Obligatoriske felter er merket med en stjerne (*).

Merk • Passordet skiller mellom stor og liten bokstav.

3. Klikk Legg til bruker som administrator (A) eller Tillat at brukeren endrer systeminnstillinger (B) for å tillate tilgangsrettigheter.
•

Legg til bruker som administrator - alle rettigheter

•

Tillat at brukeren endrer systeminnstillinger - alle rettigheter unntatt
–

Legg til, rediger eller slett brukere.

–

Spesifiser nettverksplasseringene for delte filer (video, rapporter (PDF), import og eksport).

–

Oppdater programlisens og firmware.

4. Klikk Lagre for å forkaste endringene.

202

Otometrics - ICS Impulse USB

16 Systeminnstillinger

Redigere brukerdata
1. Velg en bruker fra listen.
2. Klikk Rediger.
3. Rediger endringene ved å påse at alle obligatoriske felter merket med en stjerne (*) er fylt ut.
4. Klikk Lagre for å lagre endringene. Klikk Avbryt for å forkaste endringene.

Slette bruker
1. Velg en bruker fra listen.
2. Klikk Slett.
3. Klikk OK.

16.2

Innstillinger for arbeidsstasjon
I gruppen System klikker du Systeminnstillinger. Bare brukere med Tillat at brukeren endrer systeminnstillinger valgt i
profilen har tilgang til bestemte felt i dette vinduet.
Fyll ut feltene med informasjon fra systemadministratoren.
Element

Innstillinger

Arbeidsstasjonens datamaskinnavn

Dette skrivebeskyttede feltet viser datamaskinnavnet som er
tilordnet i kontrollpanelet i Windows.

Arbeidsstasjonens plassering

Brukerdefinert navn som beskriver denne PC-ens plassering.

Installasjonsprofil

Installasjonstypen som ble valgt under installasjon av programvaren - frittstående, server, klient eller begge (server/klient)

Klient/server-databaseport

Portnummeret som brukes av klienten for å få tilgang til
databasen via nettverket

E-postkonfigurasjon

E-postserver - datamaskinen i nettverket som har ansvaret
for mottak, ruting og levering av e-postmeldinger

Avsenders e-postadresse - e-postadressen som e-postene
sendes fra

Mottakers e-postadresse - standard e-postadresse som e-postene sendes til (brukeren kan endre eller legge til denne epostadressen)

SMTP-port (standard = 25)

Dette definerer porten for enkel e-postoverføring (25 brukes
som regel)

Denne serveren krever en sikker tilkobling (SSL)

Når dette alternativet er valgt, brukes sikkerhetsprotokollen
SSL (Secure Sockets Layer) ved sending av e-post.
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Element

Innstillinger

Konto for utgående e-post

Bruk standard nettverksidentifisering - bruker standard nettverksopplysninger til å logge på e-postserveren

Logg inn med brukernavn og passord - bruker det spesifiserte brukernavnet og passordet i feltene under alternativet
til å logge på e-postserveren

Velg programspråk
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Klikk foretrukket språk Det uthevede språket brukes etter
omstart av applikasjonen.
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16.3

OTOsuite Vestibular-databasen
Merk • Hvis databasen er lagret på en server, må alle brukere logges av klientarbeidsstasjonene før arkivering eller sikkerhetskopiering av data. Databaseadministrasjon kan ikke utføres fra en klientarbeidsstasjon.

I gruppen System klikker du Systeminnstillinger. Bare brukere med Tillat at brukeren endrer systeminnstillinger valgt i
profilen har tilgang til databasefunksjonene.
I dette vinduet er både funksjonen Arkiver (A) og Sikkerhetskopier (B) tilgjengelig. I tillegg viser vinduet
•

databaseversjon, samt størrelse og plassering av OTOsuite Vestibular-databasefilen (C),

•

informasjon om rådatalagring (filens størrelse og plassering) (D)

Merk • Databasens faktiske størrelse kan være mindre enn det som vises her.
Oppgitt antall MB er summen av
1) plassen som brukes av eksisterende pasientdata og
2) plassen som gjøres tilgjengelig hver gang pasientdata arkiveres.
Det kan være at dette tallet ikke endres før all tilgjengelig plass for arkivering er brukt.
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Arkivere pasientdata
Når det ikke lenger er nødvendig å ha pasientdata tilgjengelige i OTOsuite Vestibular-databasen, kan dataene arkiveres. Vi
anbefaler å ha maksimalt 500 pasienter i databasen for å oppnå maksimal ytelse. Alle arkiverte pasientfiler kan importeres
tilbake til hoveddatabasen ved behov.

Viktig • Arkivering fjerner pasientinformasjon, testdata, videorelaterte data og AVI-videoklipp fra OTOsuite Vestibulardatabasen.

Velg

for å arkivere

Alle pasienter

alle pasienter i databasen

Pasienter med sist testet-dato
mellom

bare pasienter med siste testdato innenfor det valgte datoområdet

Hvis du klikker Arkiver nå,
•

opprettes en sikkerhetskopi av hele databasen, og deretter

•

eksporteres de valgte filene til arkivkatalogen (c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives), og til slutt

•

fjernes alle arkiverte filer fra databasen.

Klikk Avbryt for å avbryte arkiveringsprosessen.

Merk • En arkivert pasientfil kan importeres på nytt med importfunksjonen. Se side ► 178.
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Auto-sikkerhetskopi
En automatisk sikkerhetskopi opprettes ifølge det valgte tidsintervallet bare hvis Aktiver auto-sikkerhetskopi er valgt.
(Som standard tas en automatisk sikkerhetskopi av hele databasen hver 7. dag.)
Sikkerhetskopifilene lagres i
c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backup.

Merk • Hvis du vil lage en kopi av pasientdata som inneholder AVI-videoklippene, eksporterer du pasientdataene til et
separat sted. Se side ► 177.

Vi anbefaler at automatisk sikkerhetskopiering utføres minst hver 7. dag. Tidsrommet mellom sikkerhetskopier kan om nødvendig endres ved å angi antall dager i Auto-sikkerhetskopi hver __. dag. (Kontroller at Aktiver auto-sikkerhetskopi er
valgt.)
Sikkerhetskopieringen starter nå programmet lukkes. Denne meldingen vises:

Den forrige sikkerhetskopien får nytt navn, og lagres sammen med den nye sikkerhetskopien:
•

Navnet til forrige sikkerhetskopifilen endres til old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak

•

En ny sikkerhetskopifil med navnet AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak blir opprettet

Merk • Pasientinformasjon, testdata og videorelaterte data forblir i OTOsuite Vestibular-databasen etter at sikkerhetskopieringen er utført. Vi anbefaler arkivering for å redusere databasens størrelse og for å sikre pasientdata utenfor hoveddatabasen. Se side ► 206.

Forebygge datatap (frittstående installasjoner)
For frittstående installasjoner må den nyeste sikkerhetskopien og en eksport av alle pasientfiler kopieres til en separat
plassering utenfor hoveddatabasen minst en gang i måneden.
1. Åpne OTOsuite Vestibular.
2. Ta en sikkerhetskopi. Se side ► 207.
3. Eksportere alle pasientfiler. Se side ► 177.
4. Dobbeltklikk snarveien OTOsuiteV-filer på skrivebordet.
5. Naviger til mappen Sikkerhetskopier, og kopier den nyeste sikkerhetskopien til den separate plasseringen.
6. Naviger til mappen Eksporter, og kopier alle filer til den separate plasseringen.
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16.4

GDT-grensesnitt
I gruppen System klikker du Systeminnstillinger. Bare brukere med Tillat at brukeren endrer systeminnstillinger valgt i
profilen har tilgang til feltene i dette vinduet.
GDT-grensesnittet er basert på den dokumenterte GDT-standarden, som bare brukes i Tyskland. Når alternativet er
aktivert, gir grensesnittet mulighet for filoverføring mellom et tysk klinikkadministrasjonssystem (PMS - Practice Management System) og OTOsuite Vestibular-systemet. Det eksterne PMS-systemet kan brukes til å starte OTOsuite Vestibularsystemet og åpne (eller opprette) en spesifikk pasient. Når testen er fullført, returneres en rapport til PMS-systemet.
GDT-grensesnittet aktiveres mot et klinikkadministrasjonssystem ved å merke av for Aktiver GDT-grensesnitt mot
praksisens administrasjonssystem (PMS).

Element

Innstillinger

OTOsuite Vestibular
Systemnavn

Brukerdefinert navn. Begrenset til 4 tegn. Brukes som en del
av filnavnet for å identifisere OTOsuite Vestibular-systemet.

PMS-systemets navn

Brukerdefinert navn. Begrenset til 4 tegn. Brukes som en del
av filnavnet for å identifisere PMS-systemet.

Testtype

GDT-definert kode som brukes til filoverføringer til klinikkadministrasjonssystemet. Begrenset til 6 tegn.

Tidsavbrudd for filoverføring (sek)

Grense for hvor mange sekunder OTOsuite Vestibular skal
prøve å innhente en fil som er skrevet av PMS-systemet.

Tegnsett

ASCII - standard tegnsett
ANSI - tegnsettet inkluderer bokstaver med aksent og andre
tegn som ikke brukes i det engelske språket

GDT-kataloger for lokal filoverføring

Innkommende meldinger - spesifiserer mappeplassering for
innkommende GDT-meldinger. OTOsuite Vestibular-systemet
henter meldinger fra denne mappen. Den spesifiserte mappen
må eksistere. Klikk Bla gjennom... for å velge mappen.

Utgående meldinger - spesifiserer mappeplassering for
utgående GDT-meldinger. OTOsuite Vestibular-systemet plasserer meldinger som skal hentes av PMS-systemet her.
Den spesifiserte mappen må eksistere. Klikk Bla gjennom... for
å velge mappen.
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16.5

Om
I gruppen System klikker du Systeminnstillinger. Se dette vinduet for å finne spesifikasjoner for OTOsuite Vestibular og
komponentprogramvaren.

Programvarelisens
Denne prosedyren oppdaterer programvarelisensen.
1. I gruppen System klikker du Systeminnstillinger.
2. Klikk Om.

Merk • Oppdater lisens er deaktivert for alle brukere, bortsett fra dem som har administratorrettigheter.

3. Klikk Oppdater lisens.
4. Finn den nye lisensfilen og klikk Åpne.

Brillefastvare
Når brillene er koblet til datamaskinen, viser Fastvareversjon gjeldende versjon av fastvaren.
Denne prosedyren oppdaterer fastvaren for brillene med *.otofw-filen.

Merk • Sørg for at du vet hvor fastvarefilen er plassert før du starter prosedyren. Bare personer med administratorrettigheter kan bruke denne prosedyren.

1. I gruppen System klikker du Systeminnstillinger..
2. Klikk Om.
3. Klikk Oppdater fastvare.
4. Bla gjennom og finn fastvarefilen, velg filen og klikk Åpne.
5. En serie meldinger rapporterer status for oppgraderingsprosessen. Klikk OK når denne systemmeldingen vises:

6. Koble fra og koble til brillene på nytt, og start programmet på nytt når du blir bedt om det.
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16.6

Feillogger
I gruppen System klikker du Systeminnstillinger.

Element
Arbeidsstasjonens datamaskin- Dette skrivebeskyttede feltet viser datamaskinnavnet
navn
som er tilordnet i kontrollpanelet i Windows.
Arbeidsstasjonens plassering

Systemlogging

Feilsøk-registrering

Brukerdefinert navn som beskriver denne PC-ens
plassering.

Plassering der feilloggfiler for systemet lagres.
Tillatt anonym statistikk over
bruk

Klikk for å aktivere/deaktivere Eqatec. Eqatec samler
inn datainformasjon og ubehandlede unntak. Denne
informasjonen kan hjelpe oss å forstå problemer og
løse dem i senere revisjoner. Se mer informasjon på
side ► 212.

Kopier logger

Klikk for å lage en kopi av alle loggfiler og plassere
dem på det angitte stedet.

Aktiver feilsøk-registrering

Hvis det er merket av for alternativet, slås feilsøkregistrering på feilsøkingsnivå på.

Overskriv eksisterende feilsøkfiler

Merk av for å overskrive registreringsfilen hver gang
programmet startes. Hvis det ikke er merket av for
alternativet, legges registreringsdata til i den gjeldende filen.

Registreringskategorier
(kommaseparert):

Feltene fylles ut med informasjon fra Otometricsstøtte.

Andre alternativer:

Reservert for Otometrics-bruk

Plasseringen der feilsøkingsfilene lagres.

Forsiktig • Feilsøkings- og feilregistrering skal bare brukes etter anvisning fra Otometrics-representanter eller støttepersonell.
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17

Installasjon og konfigurasjon
Viktig • Den forrige versjonen av briller (med firewire og USB-koblinger) er ikke kompatibel med OTOsuite Vestibular
versjon 2.0 eller senere.

I dette punktet beskrives alle nødvendige trinn for å konfigurere ICS Impulse-systemet:

17.1

•

installere OTOsuite Vestibular-programvare

•

Koble til brillene

•

Installere den synkroniserte romvideoen

•

importere prøverapportlister (ikke nødvendig for installasjoner bare på server)

•

Importere demodata

•

Tilpasse til brukersted

•

Installere Adobe Reader

•

konfigurere en nettverkskoblet database og arbeidsstasjon (ikke nødvendig for frittstående installasjoner)

Systemkrav
PC-krav
Operativsystem

64-bit Windows 10 Pro, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional og Enterprise

Prosessor

Intel i5-prosessor

Minne

64-bit (Windows 10, 8 eller 7): 8 GB

Diskplass

300 GB

Kontakter

Opptil fire USB 2.0 eller USB 3.0 til brillene, synkronisert romvideo, presentasjonsfjernkontroll og ekstern monitor
Valgfri VGA-port for å koble til en ekstern monitor

17.2

DVD-stasjon

DVD R/W

Monitor

Skjerm med 1600 x 900 oppløsning

Komponenter

Mus, tastatur

Presentasjonsfjernkontroll - kompatible modeller
En separat kjøpt presentasjonsfjernkontroll kan brukes med OTOsuite Vestibular-programmet for forskjellige funksjoner. Se
side ► 16.
Disse presentasjonsfjernkontrollene er testet og er kompatible med programmet:
•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote

Disse presentasjonsfjernkontrollene anbefales IKKE på grunnlag av testing: Gyration Air Mouse og Remote Point.

Otometrics - ICS Impulse USB

211

17 Installasjon og konfigurasjon

Bare de vanligste presentasjonsfjernkontrollene ble testet. Det an være andre fjernkontroller som er kompatible med
OTOsuite Vestibular-programmet.

17.3

Installere programvaren

17.3.1

Starte installasjon
Merk • Eventuelle feilmeldinger og tiltak:
- Firewall-meldinger: Tillat tilgang.
- User Account Control (UAC)-melding: For Windows 7- og Windows 8-systemer kan det hende det vises en melding
som viser til brukerkontokontroll (User Account Control – UAC). Godkjenn denne meldingen. Den angir ikke et problem.
- Microsoft Webcam eller SQL Server-feilmeldinger: Hvis Microsoft har installert nye Windows-oppdateringer og
datamaskinen ikke er startet på nytt, kan det vises en feilmelding. Start PC-en på nytt, og start programvareinstallasjonen på nytt.

1. Lagre eventuelle filer som er åpne, og lukk alle programmer.
2. Sett inn OTOsuite Vestibular-DVD-en.

Merk • Hvis datamaskinen er konfigurert til å kjøre automatisk, starter installasjonen. Hvis denne funksjonen ikke startes, blar du gjennom DVD-en og finner dette ikonet

.

3. Klikk oppsett. (Du må kanskje lukke DVD-innholdsmappen.)
4. Hvis du har Windows 7 eller Windows 8, vises en sikkerhetsdialogboks. Klikk Ja.
5. Installasjon av OTOsuite Vestibular krever at visse programmer (f.eks. installasjonsprogrammet for Windows) er
installert på datamaskinen. Hvis det mangler et program, angis det i en dialogboks.
- Klikk Installer. Når programmet er installert, startes datamaskinen på nytt.
- Logg deg inn på datamaskinen. Installasjonen fortsetter automatisk.
6. Velkomstskjermbildet vises. Klikk Neste.
7. Velg Jeg godtar betingelsene i lisensen og klikk Neste.
8. Anonym statistikk over bruk-skjermbildet vises. Klikk Neste.

Merk • Eqatec-programmet installeres som standard. Det kan slås av i Feillogger-vinduet under Systeminnstillinger.
Hvis det er tilkobling til Internett Eqatec samler inn datainformasjon og ubehandlede unntak. Denne informasjonen
kan hjelpe oss å forstå problemer og løse dem i senere revisjoner., vil ingen pasientinformasjon eller informasjon som
ville identifisere brukerstedet eller den nøyaktige datamaskinen, samles inn. Denne informasjonen samles inn bare hvis
datamaskinen er koblet til Internett.
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Merk • Under installasjon av OTOsuite Vestibular ser du henvisninger til andre tilknyttede programmer som blir
installert. Blant disse programmene finner vi: SQL-Server (OTOsuite Vestibular-database), Access Database Engine (støtter Chartr-databasen) og and Infragistics (rapportering).

17.3.2

Velge installasjonstype
OTOsuite Vestibular kan installeres i en klient/server-basert eller frittstående konfigurasjon. I en klient/server-konfigurasjon
er en enkelt server vert for databasen for én eller flere klientarbeidsstasjoner hvor OTOsuite Vestibular-programmet
installeres. Vi anbefaler at klient/server-installasjoner konfigureres med nettverksdomener. Bruk av arbeidsgrupper anbefales ikke fordi det vil kreve at samme brukernavn og passord benyttes på hver datamaskin. I en frittstående konfigurasjon er
en enkelt datamaskin vert for både databasen og OTOsuite Vestibular-programmene.
Velg hvordan OTOsuite Vestibular skal installeres:
•

Frittstående installasjon
Er vert for SQL-databasen og OTOsuite Vestibular-programmet (ingen ytterligere klienter)
Velg Frittstående, klikk Neste og fortsett med instruksjonene for å fullføre installasjonen på side ► 214.

•

Nettverksinstallasjon – Server
Er vert for SQL-databasen og en begrenset versjon av OTOsuite Vestibular-programmet (den begrensede versjonen støtter pasientadministrasjon (registrere, importere og eksportere pasienter), endringer i systeminnstillinger og
databasehåndtering. Det gir ikke mulighet for visning av tester eller innsamling av testdata). Fortsett med instruksjonene for installasjon av serveren.

•

Nettverksinstallasjon – Klient Verts-OTOsuite Vestibularapplikasjon.
1. Velg Klient og klikk Neste.
2. Angi portnummeret og serverens navn fra serverinstallasjonen.
3. Fortsett med instruksjonene for å fullføre installasjonen på side ► 214.

•

Nettverksinstallasjon – Begge (Klient/server)
Er vert for SQL-databasen og OTOsuite Vestibular-programmet. Kan støtte ytterligere klienter. Fortsett med instruksjonene for installasjon av både klient og server.

17.3.3

Installer server/begge
Før du starter installasjonen, må du avgjøre hva slags installasjon som kreves:
•

Bare server - OTOsuite Vestibular-databasen og en begrenset versjon av OTOsuite Vestibular-programvaren for arkivering/sikkerhetskopiering av data installeres.

Viktig • Når en server/klient-installasjon installeres, må serveren installeres først.

1. Velg Server eller Begge og klikk Neste.

Merk • Selv om det er mulig å endre portnummeret (som brukes av SQL-serveren), anbefaler vi at du bruker det som
angis på skjermen.
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2. Noter Portnummer og Serverens datamaskinnavn. Dette er informasjon som er nødvendig for alle klientdatamaskiner. (For datamaskiner som er koblet til en skriver, kan du klikke for å skrive ut informasjonen.)
3. Hvis Begge er valgt, klikker du Neste og fortsetter med instruksjonene for å fullføre installasjonen.
4. Hvis Server er valgt, klikker du Neste og fortsetter med instruksjonene for å fullføre installasjonen.

17.3.4

Fullføre installasjonen
1. Klikk Installer. Et statusvindu for installasjonsfremdrift vises.
2. Klikk Fullfør.
3. Åpne Kontrollpanel.

Windows 7

Windows 8

A. Trykk Windows key.

A. Trykk Windows key + X.

B. Begynn å skrive kontrollpanel til alternativet Control
Panel vises.

B. Velg Control Panel fra listen over alternativer, og trykk
Enter.

C. Når Control Panel er valgt, trykker du Enter.

Merk • Windows key er plassert ved siden av Alt key. Den kan identifiseres ved Windows-logoen på tasten. Hvis
tastaturet mangler denne tasten, kan du trykke Ctrl+Esc for å utføre samme funksjon.

4. Sett DPI til 100 %.

Windows 7
A. Klikk på Display.

B. Velg 100 %.
C. Klikk på Apply.

Windows 8
Klikk på Display.

D. Velg 100 %.
E. Klikk på Apply.

5. For kun server-installasjoner fortsetter du med instruksjonene for import av demodata på side ► 217.
6. For alle andre installasjoner fortsetter du med instruksjonene for tilkobling av briller.

17.4

Koble til brillene
Merk • Den nåværende programvareversjonen støtter ikke den tidligere brilleversjonen der tilkoblingen til
datamaskinen gikk via en grensesnittboks. Den nåværende brilleversjonen har én enkelt USB-kabel som kobles direkte
til datamaskinen.

1. Fjern dekselet fra brillelinsene.
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Merk • Ta vare på dekselet. Når brillene ikke er i bruk, setter du dekselet på igjen for å hindre at det samler seg støv
på linsen.

2. Koble USB-kabelen til USB 2.0-kontakten på datamaskinen.

Merk • Det tar noen minutter å installere driveren for brillene. Meldingen Maskinvare ikke funnet vises på statuslinjen til driveren er helt installert. En ny driver installeres hver gang nye briller kobles til USB-porten, eller hvis
brillene flyttes til en ny USB-port.

3. Fortsett med instruksjonene for installasjon av synkronisert romvideo.

17.5

Installere den synkroniserte romvideoen
Synkronisert romvideo tar opp video og lyd.
1. Koble USB-kabelen til USB-kontakten på datamaskinen.

Merk • Installasjonsveiviseren starter automatisk. Hvis det vises en melding om driveren, følger du prosedyrene.

2. Når installasjon av synkronisert romvideo er fullført, fortsetter du med instruksjonene for oppsett av ekstern monitor.
Hvis det ikke skal settes opp en ekstern monitor, klikker du

(OTOsuiteV-ikonet på skrivebordet) for å åpne appli-

kasjonen, og fortsetter med instruksjonene for import av prøverapportlister på side ► 216.

17.6

Sette opp en ekstern monitor
1. Koble den eksterne monitoren til datamaskinen og åpne Kontrollpanel.

Windows 7

Windows 8

A. Trykk Windows key.

A. Trykk Windows key + X.

B. Begynn å skrive kontrollpanel til alternativet Control
Panel vises.

B. Velg Control Panel fra listen over alternativer, og trykk
Enter.

C. Når Control Panel er valgt, trykker du Enter.

Merk • Windows key er plassert ved siden av Alt key. Den kan identifiseres ved Windows-logoen på tasten. Hvis
tastaturet mangler denne tasten, kan du trykke Ctrl+Esc for å utføre samme funksjon.

2. Åpne Skjerm og klikk Juster oppløsning. Pass på at datamaskinens monitor er identifisert som hovedmonitor (1) og
velg Utvid disse skjermene.
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Windows 7 og Windows 8
A. Klikk på Display.

B. Klikk Adjust Resolution.
C. Kontroller at monitor 1 og 2 er identifisert som vist her. Hvis ikke, klikker du Detect.

D. Velg Extend these displays.

E. Klikk på OK.

3. Klikk

(OTOsuiteV-ikonet på skrivebordet) for å åpne applikasjonen.

4. Klikk på

.

5. Klikk tittellinjen til det nye vinduet, og dra vinduet til den eksterne monitoren.
6. Klikk den lille boksen i øvre høyre hjørne for å vise vinduet i størst mulig størrelse.
7. Innstillingen beholdes når OTOsuite Vestibular lukkes og applikasjonen startes på nytt.
8. Fortsett med instruksjonene for import av prøverapportlister.

17.7

Importere prøverapportlister
Disse prøverapportlistene kan importeres:
Symptomer, Inntrykk og Makroer.
1. Gå til Rapporter-menyen i navigeringspanelet og klikk Rapporter.
2. Hvis Rediger rapport-vinduet ikke vises, klikker du Rediger rapport.
3. Klikk Symptomer..., Inntrykk... eller Makroer...
4. Klikk Importer.
5. Klikk den aktuelle filen i det aktuelle språket som skal importeres: Symptomer, Inntrykk eller Makroer.
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6. Klikk Åpne.
7. Klikk Lagre.

Merk • Hvis du oppgraderer eller legger til en modul (f.eks. LARP), anbefales det at du importerer inntrykkene og makroene på nytt). Alle tilpasninger til tidligere importerte inntrykk og makroer beholdes.

17.8

Importere demodata
Merk • Demodataene kan importeres, noe som gjør det mulig å vise pasientdata og analyse for ulike diagnoser.

1. Hvis Pasienter-vinduet ikke er åpent, klikker du Pasientliste.
2. Klikk Importer.
3. Klikk Åpne mappe. Importer-mappen er uthevet.
4. Under Importer-mappen klikker du Demodata-mappen og klikker deretter OK.
5. Velg alle pasientfilene som vises i Pasientimport-vinduet.
6. Klikk Importer.
7. Klikk OK.

Merk • Hvis du oppgraderer eller legger til en modul (f.eks. LARP), anbefales det at du importerer eventuelle nye
demodatafiler. Det hjelper deg å lære den nye modulen.

17.9

Tilpasse til brukersted
For frittstående installasjoner legger du inn brukerstedspesifikk informasjon på hver enkelt arbeidsstasjon der programvaren
er installert. For nettverksinstallasjoner vil brukerstedspesifikk informasjon om er lagt inn på én klientstasjon, endre
informasjonen på alle klientstasjonene.

Merk • Første gang du logger på, angir OTOsuite Vestibular et standard brukernavn og passord. Når det er lagt til én
bruker med administratorrettigheter, angis ikke dette standard brukernavnet og passordet mer (feltene er tomme).
Bruk det nye brukernavnet og passordet til senere pålogginger.

1. Gå til System-menyen og klikk Systeminnstillinger.
2. Klikk Administrator-vindusfanen for å konfigurere en bruker og gi denne brukeren administratorrettigheter.
Se side ► 201.
3. Klikk Innstillinger for arbeidsstasjon-vindusfanen, og velg det ønskede programspråket fra listen.
4. Klikk Ja for å starte programmet på nytt og fullføre språkendringen.
5. Gå til Alternativer-menyen og klikk Testalternativer.
6. Klikk Info om brukersted-vindusfanen, og legg til brukerstedsinformasjon. Se side ► 198.
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7. Klikk Rapportalternativer-vindusfanen for å endre innstillingene så som postnummer eller papirstørrelse. Se side ►
199.

17.10

Installere Adobe Reader
Tilgang til den digitale versjonen av Brukerveiledning krever at Adobe Reader er installert på datamaskinen. Installer om
nødvendig kopien på DVD-en med OTOsuite Vestibular.
1. Bla gjennom gjennom DVD-en for å finne Adobe Reader-filen.
2. Dobbeltklikk Adobe Reader for å starte installasjonen, og følg anvisningene på skjermen.
3. Installasjonen er fullstendig for frittstående bruk.
For alle andre installasjoner fortsetter du med instruksjonene for å endre standard lagringssted for spesifikke filtyper.
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17.11

Endre lagringsplasseringene for videoer, eksport, import, rapport-PDF-er
Merk • Denne prosedyren er for installasjonstypen Klient eller Begge (Klient/Server). Kontroller at tilgangsnivået for
mappen er innstilt på deling før du fortsetter. (Se ► 220 for innstilling av tilgangsnivå.)

Brukere som har Legg til bruker som administrator valgt i profilen, kan bruke denne prosedyren til å endre hvor filene lagres.

Merk • Når OTOsuite Vestibular er installert som en nettverksinstallasjon, settes standard lagringsplasseringer for
video- og rapportfiler opp på servermaskinen slik at det kan deles av alle klientstasjonene. Standardplasseringer for
eksport- og importfiler settes opp på hver enkelt klientstasjon.

1. Klikk Systeminnstillinger og klikk Administrator.
2. Klikk Bla gjennom... for å bla gjennom til ønsket mappe.

Merk • Hvis du velger en mappe på nettverket, må du passe på at den mappen du velger, er konfigurert for deling.

3. Velg mappen og klikk OK.
Den nye plasseringen av mappen vises i OTOsuite Vestibular Lagringssteder-vinduet.
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Merk • For hver plassering som er endret, vil nye filer bli lagret på den nye plassen. Hvis plasseringen er endret for for
eksempel videofiler, vil nye videoopptak lagres på den nye plassen.
For hver ny plassering bør eksisterende filer flyttes fra den tidligere plasseringen til den nye.

Angi delingsegenskaper for nytt lagringssted
Hvis det nye lagringsstedet er en mappe som ikke er konfigurert for deling, følger du prosedyren nedenfor:
1. Gå til den ønskede katalogen.
2. Høyreklikk mappen som er valgt som nytt lagringssted.
3. Klikk Del med. Velg Spesifikke personer....
4. Velg navn.
5. Klikk i feltet ved siden av Legg til-knappen.
6. Skriv inn navnet og klikk Legg til.
7. Klikk brukernavnet slik at det blir merket for å endre tillatelsene.
8. Klikk rullegardinpilen på høyre side og klikk Les/skriv.
9. Gjenta trinn 7 og 8 til Les/skriv er angitt for alle brukerne som er lagt til i listen.
10. Klikk Del.
11. Klikk Ferdig.
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18

Programvare - Diverse prosedyrer

18.1

Avinstallere
1. Åpne kontrollpanelet.

Windows 7

Windows 8

A. Trykk Windows key.

A. Trykk Windows key + X.

B. Begynn å skrive kontrollpanel til alternativet Control
Panel vises.

B. Velg Control Panel fra listen over alternativer, og trykk
Enter.

C. Når Control Panel er valgt, trykker du Enter.

Merk • Windows key er plassert ved siden av Alt key. Den kan identifiseres ved Windows-logoen på tasten. Hvis
tastaturet mangler denne tasten, kan du trykke Ctrl+Esc for å utføre samme funksjon.

2. Avinstaller OTOsuite Vestibular.

Windows 7
Klikk på Programs and Features.

Windows 8
A. Dobbeltklikk Uninstall a program.

B. Velg programmet som skal avinstalleres.
C. Velg programmet som skal avinstalleres.
D. Klikk på Uninstall.

C. Klikk på Uninstall.
D. Klikk Yes på resten av spørsmålene.

E. Klikk Yes på resten av spørsmålene.

Merk • Hvis programvaren avinstalleres, fjernes programmet OTOsuite Vestibular, men ingen andre programmer som
er del av en tidligere OTOsuite Vestibular-installasjon (for eksempel SQL Server, National Instruments osv.).

18.2

Oppgradering
Når OTOsuite Vestibular-programmet oppgraderes, er det ikke mulig å endre den tidligere valgte installasjonstypen.
Kontakt den lokale representanten hvis du må foreta endringer i installasjonstypen.

Viktig • Når en server/klient-installasjon oppgraderes, må serveren oppgraderes først.

Merk • Det anbefales å eksportere alle pasientdata som ikke er blitt arkivert før en programvareoppgradering.
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Merk • Hvis brannmurmeldinger vises, må du gi tilgang.

1. Lagre eventuelle filer som er åpne, og lukk alle programmer.
2. Sett inn DVD-ene som ble mottatt med oppgraderingen av OTOsuite Vestibular-programmet.

Merk • Hvis datamaskinen er konfigurert til å kjøre automatisk, starter installasjonen. Hvis denne funksjonen ikke startes, blar du gjennom DVD-en og finner dette ikonet

.

3. Klikk oppsett. (Du må kanskje lukke DVD-innholdsmappen.)
4. Klikk Ja som svar på spørsmålet i sikkerhetsdialogboksen.
5. Velkomstskjermbildet vises. Klikk Neste.
6. Velg Jeg godtar betingelsene i lisensen.
7. Anonym statistikk over bruk-skjermbildet vises. Klikk Neste.
8. Fortsett å klikke Neste til skjermbildet Klar til å installere vises.
9. Klikk Installer.
10. Klikk Fullfør.

18.3

Ny installasjon
Ved ny installasjon av OTOsuite Vestibular-applikasjonen er det ikke mulig å endre den tidligere valgte installasjonstypen.
Kontakt den lokale representanten hvis du må foreta endringer i installasjonstypen.

Merk • Hvis brannmurmeldinger vises, må du gi tilgang.

1. Lagre eventuelle filer som er åpne, og lukk alle programmer.
2. Sett inn DVD-en som ble brukt ved installasjon av OTOsuite Vestibular.

Merk • Hvis datamaskinen er konfigurert til å kjøre automatisk, starter installasjonen. Hvis denne funksjonen ikke startes, blar du gjennom DVD-en og finner dette ikonet

.

3. Klikk oppsett. (Du må kanskje lukke DVD-innholdsmappen.)
4. Hvis du har Windows 7 eller Windows 8, vises en sikkerhetsdialogboks. Klikk Ja.
5. Velkomstskjermbildet vises. Klikk Neste.
6. Skjermbildet for programvedlikehold vises. Klikk Neste.
7. Skjermbildet for fjerning av program vises. Klikk Fjern.
8. Klikk Fullfør.
9. Klikk oppsett.
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10. Hvis du har Windows 7 eller Windows 8, vises en sikkerhetsdialogboks. Klikk Ja.
11. Velkomstskjermbildet vises. Klikk Neste.
12. Velg Jeg godtar betingelsene i lisensen.
13. Anonym statistikk over bruk-skjermbildet vises. Klikk Neste.
14. Fortsett å klikke Neste til skjermbildet Klar til å installere vises.
15. Klikk Installer.
16. Klikk Fullfør.
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Feilsøking
Kalibrering

Problem

Løsning

Laserstrålepunktene er ikke synlige på veggen eller
annen projiseringsflate

Kontroller at lyset ikke blir hindret av
hår eller reflekteres av en annen gjenstand i projiseringslinjen. Kontakt
teknisk støtte hvis slik hindring kan utelukkes.

Forsiktig • Se ikke
direkte på laserne.
Bruk av andre reguleringer eller justeringer, eller utførelse
av andre prosedyrer
enn angitt her i håndboken, kan gi eksponering for skadelig
stråling.

Kjør-knappen er deaktivert.

Testkonfigurasjon-

•

for alle Hodeimpuls-tester:
Lateral, LARP eller RALP, sikrer
du at LARP-testen er valgt før
kalibrering.

•

for Oculomotor Blikk-testen, alle
Dynamisk-tester, alle Reposisjonering-manøvre og Kalorisk-tester må du forsikre deg om at det
ikke er avmerket for Syn nektet
før kalibrering.

Bildet av øyet er ikke synlig

Hvis brillene opprinnelig ble funnet,
kobler du USB-kabelen til
datamaskinen igjen, klikker Genereltvindusfanen i Alternativer-vinduet og
klikker Koble til brillene igjen.
Hvis brillene aldri ble funnet, lukker
du programvaren, kobler til USBkabelen igjen og starter programvaren
på nytt.

Bildet av øyet er synlig, men testvalgene er deaktivert
(grå). Meldingen på statuslinjen indikerer at brillelisensen ikke er installert.

Kontakt Otometrics kundestøtte eller
hjelpetelefonen for å kjøpe en
brillelisens.

vinduet
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Spille av videofiler

Innsamling
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Problem

Løsning

Ved bruk av operativsystemet Windows 7, kan følgende
feilmelding vises når du prøver å spille av en lagret
videofil direkte fra Windows Media Player. Dette gjøres enten ved å velge filen i Windows Media Player
eller ved å dobbeltklikke videofilen i Windows Utforsker.

Problemet utbedres ved å finne filen
Win7codecs v281.exe i mappen Tools
på OTOsuite Vestibular installasjonsDVD-en. Dobbeltklikk filen for å starte
installasjonsprogrammet, og følg
meldingene.

Når synkronisert romvideo begynner å strømme video,
vises en dialogboks øverst i bildet.

Et installert program prøver å ta
kontroll over videostrømmingen.
Deaktiver programmet. (Metoden for å
deaktivere programmet varierer
avhengig av programmet.)

Videopauser under avspilling

For klient/server-installasjoner vil
videoen ikke spilles av riktig hvis klienten og serveren kommuniserer via en
trådløs forbindelse.

Bildehastigheten er for lav for nøyaktig datainnsamling
(Feilmelding vises under innsamling.)

Datamaskinprosessoren er for langsom
for å innhente minimum
bildehastighet som kreves for hodeimpulstesting.
•

Kontroller at datamaskinen oppfyller minstekravene

•

Lukk andre programmer

•

Deaktiver trådløst internett

•

Kontroller at datamaskinen drives
via strømnettet (ikke av batteriet)

•

Kontroller at strømalternativene
er riktig innstilt (Se side ► 245).
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Innsamling Hodeimpuls

Problem

Løsning

Hodeimpuls - Bildet av hodet beveger seg langsomt

La brillene ligge i 2-3 minutter før de
settes på pasienten etter oppstart av
applikasjonen (eller trykk på Koble til
brillene igjen ). Dette gir sensorene
som registrerer hodeposisjonsdata tid
til å stabilisere seg.

med urviseren ved oppstart.

Innsamlingstellinger (Venstre )

Innsamlingstellingene fra to separate
algoritmer som i kombinasjon sikrer at
bare kvalitetsdata blir analysert.

I Innsamling-vinduet: Tellingene er
resultatet av Innsamlingsalgoritmen
som vurderer hodehastighetsdata og
avviser ugyldige hodeimpulser. Se side
► 240.

I Info-vinduet i 2D-analyse og 3Danalyse : Analyse-tellingene er
resultatet av Analysealgoritmen som
evaluerer alle data for andre gang.
Denne algoritmen kan avvise data som
er godtatt av Innsamlingsalgoritmen
(vises i kolonnen Innsamling) hvis korresponderende øyehastighetsdata ikke
er gyldige. (Hvis for eksempel testeren
har utført en akseptabel hodeimpuls
men pasienten så bort fra fikseringspunktet.)
Visning av analyserte data

Ingen data vises for noen parametre, eller dataene ser
unøyaktige ut
NA (ikke analysert) vises der dataene forventes

Analyse Hodeimpuls
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Registrering viser sakkade som det ikke er rapportert
noen sakkadelatens for.

Dette kan skje med gamle data eller
hvis gamle data vises i en nyere
programvareversjon. Analyser dataene
på nytt.

Sakkaden oppsto før 70 ms og skyldes
sannsynligvis at brillene glipper.
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Importere pasientdata
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Problem

Løsning

Manglende informasjon- kolonnen

Denne meldingen vises hvis de importerte pasientdataene er ufullstendige.
Den manglende informasjonen noteres
i den aktuelle kolonnen/kolonnene
med følgende melding: Manglende
informasjon.
Hvis meldingen vises bare i Statuskolonnen, er den manglende informasjonen ASCII rådata *.txt-fil.

Pasientfilen vises ikke i listen

Den importerte pasient-ID-en mangler
i den importerte pasientfilen.

227

20 Tekniske spesifikasjoner

20

Tekniske spesifikasjoner
ICS Impulse er type 1085 fra Natus Medical Denmark ApS

Grensesnitt
USB 2,0 eller 3,0 til PC

Strømforsyning
Enheten drives av USB (5 V DC, 500 mA).

Ytelsesegenskaper
Innganger

Monokulær (høyre øye)

Prøvetakingsfrekvens

250 fps - Hodeimpuls, VOR, Videoopptak/avspilling
173 fps - Blikk, Skjelingsavvik, Sakkade, Dynamisk, Reposisjonering,

Kalorisk
60 fps - når Vridning eller Syn nektet er valgt
Videoopptak

30 , 60 eller 120 Hz

Øyeregistrering

100 x 100 piksler (Pupillbilde) - Hodeimpuls, VOR, Monokulær videofrenzel
160 x 120 piksler (Øyebilde) - Blikk, Skjelingsavvik, Sakkade, Dynamisk,
Reposisjonering, Kalorisk, monokulær videofrenzel
376 x 240 piksler (Fullt bilde) - Monokulær videofrenzel
320 x 240 piksler (når Vridning er valgt)
Område: Horisontal ± 30°, vertikal ± 25°

3-lasers sakkadestimulering

Rekkevidde ± 7,5° (maks. 15°)

OTOsuite Vestibular-programvare

Windows' grafiske brukergrensesnitt, høy ytelses analyseprogram, databaselagring av testdata, avansert pasient- og testdataadministrasjon Tildekket øye for
testing i fullt mørke

Laserspesifikasjoner
Bølgelengde

Høyst 660 nm

Utgangseffekt

Høyst 0,9 mW

Oppvarmingstid
< 1 min

Driftsmodus
Kontinuerlig drift
Bruk ikke utstyret i nærheten av brennbare anestesimidler (gasser).
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Mål
Briller

Lengde

7,25 tom (18,4 cm)

Bredde

0,5 tom (1,3 cm) til 1,75 tom (4,4 cm)

Høyde

1,75 tommer (4,4 cm)

Vekt

2,1 oz (60 g)

Kalibrering
Det er ikke nødvendig å kalibrere systemet.

Klassifisering
Klasse II
Type B

Driftsmiljø
Temperatur

+15 °C til +29 °C (59 °F til +84,2 °F)

Rel. fuktighet

30-90 %, ikke-kondenserende

Lufttrykk

700 hPa til 1060 hPa

Drift ved temperaturer under -20 °C (-4 °F) eller over +60 °C (140 °F) kan volde permanent skade på enheten.

Oppbevaring og håndtering
Temperatur

-20 °C til +60 °C (-4 °F til +140 °F)

Rel. fuktighet

< 90 %, ikke-kondenserende

Lufttrykk

500 hPa til 1060 hPa

Grunnleggende funksjon
ICS Impulse USB har ingen grunnleggende funksjon.

Standarder
Sikkerhet

Samsvarer med UL 60601-1, 1. utg., IEC 60601-1, 2. utg.: + A1 + A2, 3. utg. +
A1, CAN/CSA-22.2 nr. 60601-1 (2008), IEC 62471, 1. utg., IEC 60825-1, 2. utg.

EMK

IEC 60601-1-2:2007 og EN 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-2:2014 og EN 60601-1-2:2015

Presentasjonsfjernkontroll
Anbefalt

Otometrics - ICS Impulse USB

Logitech Wireless Presenter R400, Kensington Wireless Expert Presenter eller
Targus Laser Presentation Remote
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20.1

Tilbehør
Tilbehør
Håndbøker/videoer

20.2
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Vision Denied Solution Quick Guide – Engelsk

7-50-11301-xx

Monocular Video Frenzel Quick Guide – Engelsk

7-50-11302-xx

vHIT Quick Guide – Engelsk

7-50-11300-xx

Oculomotor Quick Guide – Engelsk

7-50-11304-xx

Positional Quick Guide – Engelsk

7-50-11303-xx

Opplærings-DVD for monokulær videofrenzel

8-49-82700

Opplærings-DVD for Oculomotor
Opplærings-DVD for vHIT

8-49-82703
8-49-82701

Opplærings-DVD for posisjonering

8-49-82702

-programvare

OTOsuite Vestibular

8-49-92400

Briller

Ansiktspute 1, 120/pk

8-62-50200

Ansiktspute 2, 100/pk

8-62-62300

Rem

8-35-34200

Optisk rengjøringsklut
***Ant. min. 3***

7590527

Fikseringspunkt
(2 ark/pk)

1-26-44000

Synsnektet løsning (200 sett/pk)

8-62-50700

Fjernkontrollklemme

8-36-00600

Synkronisert romvideo

Microsoft Life Cam USB-kamera

2-25-08805

Kabler

Kabelklemme

8-35-36900

Veske/stativ

Bæreveske

8-35-36700

Veggstativ

8-62-45600

Merknader om elektromagnetisk kompatibilitet (EMK)
•

ICS Impulse USB er en del av et medisinsk elektrisk system, og er derfor underlagt spesielle sikkerhetsregler. Derfor må
instruksjonene for installasjon og bruk i dette dokumentet følges nøye.

•

Bærbart og mobilt høyfrekvent kommunikasjonsutstyr, for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre funksjonaliteten til
ICS Impulse USB.
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IEC 60601-1-2:2014 og EN 60601-1-2:2015
Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk stråling for alt utstyr og alle systemer
ICS Impulse USB er beregnet for bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av det ICS Impulse USB må forsikre seg om at det brukes i
et slikt miljø.
Utslippstest

Samsvar

Elektromagnetisk miljø – veiledning

RF-utslipp

Gruppe 1

ICS Impulse USB bruker RF-energi bare til interne funksjoner. RF-utslippene er derfor

CISPR 11

svært lave, og forårsaker sannsynligvis ikke forstyrrelser på elektronisk utstyr i nærheten.

RF-utslipp

Klasse A

CISPR 11

ICS Impulse USB er egnet for bruk i alle miljøer, unntatt boliger og miljøer som er direkte
tilkoblet offentlig lavspent strømnett som forsyner bygninger brukt til boligformål.

Harmoniske utslipp IEC 61000-3-2

Ikke aktuelt

Merk: Dette utstyret har strålingsegenskaper som gjør det egnet til bruk i industriområder
og sykehus (CISPR 11 klasse A). Hvis det brukes i et boligmiljø (noe CISPR 11 klasse B
normalt kreves for), kan ikke dette utstyret tilby tilstrekkelig vern mot radio-

Spenningsvariasjoner/flimmerutslipp Ikke aktuelt

frekvenskommunikasjonstjenester. Brukeren kan måtte iverksette dempingstiltak, så som å

IEC 61000-3-3

flytte eller snu utstyret.

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet for alt utstyr og alle systemer
ICS Impulse USB er beregnet for bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av det ICS Impulse USB må forsikre seg om at det brukes i
et slikt miljø.
Immunitetstest

IEC 60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

testnivå
Elektrostatisk utlading (ESD)

+/- 8 kV kontakt

+/- 8 kV kontakt

Gulvet skal være av tre, betong eller keramikkfliser. Hvis

IEC 61000-4-2

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

gulvet har gulvbelegg i syntetisk materiale, skal den rela-

+/- 8 kV, +/- 15 kV luft

+/- 8 kV, +/- 15 kV luft

tive fuktigheten være minst 30 %. Advarsel: ICS Impulse
USB skal betjenes innenfor det spesifiserte driftsområdet
for å oppfylle nivåene av indirekte utlading (luft) av
statisk elektrisitet.

Elektrisk rask transient/burst

+/- 2 kV for strømforsyningslinjer

Ingen relevante porter

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kom-

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV for inn-/utgangslinjer

+/- 1 kV for inn-/utgangslinjer

mersielle miljøer eller sykehusmiljøer.

Overspenning IEC 61000-4-5

+/- 1 kV linje(r) til linje(r)

Ingen relevante porter

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kom-

+/- 2 kV linje(r) til jord

mersielle miljøer eller sykehusmiljøer.

+/- 2 kV DC inngangslinje(r) til jord
+/- 1 kV DC inngangslinje(r) til linje
(r)
+/- 2 kV I/O-linje(r) til jord
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Spenningsfall, korte avbrudd

0 % U T; 0,5 sykluser

og spenningsvariasjoner på

Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

Ingen relevante porter

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kommersielle miljøer eller sykehusmiljøer. Hvis brukeren av

strøminngangslinjer IEC

270° og 315°

ICS Impulse USB krever kontinuerlig drift under strøm-

61000-4-11

0 % U T; 1 syklus

brudd i strømnettet, anbefales det at ICS Impulse USB

og

drives via en UPS-enhet eller et batteri.

70 % U T; 25/30 sykluser
Enkeltfase: ved 0°
Spenningsbrudd på strø-

0 % U T; 250/300 sykluser

0 % U T; 250/300 sykluser

30 A/m

Ingen relevante porter som kan

Strømfrekvensens magnetfelt skal være på nivåer som

påvirkes

kjennetegner typiske steder i nærings- eller sykehusmiljø.

minngangslinjer IEC 61000-411
Strømfrekvens
(50/60 Hz) magnetisk felt
IEC 61000-4-8

Endre plasseringen av ICS Impulse USB hvis det observeres negativ innvirkning på målingene

U T er strømnettets spenning før bruk av testnivået.

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet – for utstyr og systemer som brukes på helseinstitusjoner
ICS Impulse USB er beregnet for bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av det ICS Impulse USB må forsikre seg om at det brukes i
et slikt miljø.
Utslippstest

IEC 60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

testnivå
Ledet RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz til 80 MHz

150 kHz til 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM-bånd

ISM-bånd

Utstrålt RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,7 GHz

80 MHz til 2,7 GHz

Nærhetsfelt fra trådløs RF-

27 V/m

27 V/m

Avstanden mellom ICS Impulse USB og trådløst radio-

kommunikasjonsutstyr

386 MHz

386 MHz

frekvent kommunikasjonsutstyr må være mer enn 30 cm

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

tilstrekkelig vern mot radio-

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

frekvenskommunikasjonstjenester. Brukeren kan måtte

28 V/m

28 V/m

iverksette dempingstiltak, så som å flytte eller snu utsty-

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

ret.

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
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(11,8 tommer).
Merk: Dette utstyret har strålingsegenskaper som gjør det
egnet til bruk i industriområder og sykehus (CISPR 11
klasse A). Hvis det brukes i et boligmiljø (noe CISPR 11
klasse B normalt kreves for), kan ikke dette utstyret tilby
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IEC 60601-1-2:2007 og EN 60601-1-2:2007
Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk stråling for alt utstyr og alle systemer
ICS Impulse USB er beregnet for bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av det ICS Impulse USB må forsikre seg om at det brukes i
et slikt miljø.
Utslippstest

Samsvar

Elektromagnetisk miljø – veiledning

RF-utslipp

Gruppe 1

ICS Impulse USB bruker RF-energi bare til interne funksjoner. RF-utslippene er derfor

CISPR 11

svært lave, og forårsaker sannsynligvis ikke forstyrrelser på elektronisk utstyr i nærheten.

RF-utslipp

Klasse A

CISPR 11

ICS Impulse USB er egnet for bruk i alle miljøer, unntatt boliger og miljøer som er direkte
tilkoblet offentlig lavspent strømnett som forsyner bygninger brukt til boligformål.

Harmoniske utslipp IEC 61000-3-2

Ikke aktuelt

Spenningsvariasjoner/flimmerutslipp Ikke aktuelt
IEC 61000-3-3

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet for alt utstyr og alle systemer
ICS Impulse USB er beregnet for bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av det ICS Impulse USB må forsikre seg om at det brukes i
et slikt miljø.
Immunitetstest

IEC 60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

testnivå
Elektrostatisk utlading (ESD)

+/- 6 kV kontakt

+/- 6 kV kontakt

Gulvet skal være av tre, betong eller keramikkfliser. Hvis

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV luft

+/- 8 kV luft

gulvet har gulvbelegg i syntetisk materiale, skal den rela-

Unntatt USB-pluggen og

tive fuktigheten være minst 30 %.

linsemodulen
USB-pluggen og linsemodulen:
+/- 2 kV luft
Elektrisk rask transient/burst

+/- 2 kV for strømforsyningslinjer

+/- 2 kV for strømforsyningslinjer

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kom-

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV for inn-/utgangslinjer

+/- 1 kV for inn-/utgangslinjer

mersielle miljøer eller sykehusmiljøer.

Overspenning IEC 61000-4-5

+/- 1 kV linje(r) til linje(r)

+/- 1 kV linje(r) til linje(r)

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kom-

+/- 2 kV linje(r) til jord

+/- 2 kV linje(r) til jord

mersielle miljøer eller sykehusmiljøer.

Spenningsfall, korte avbrudd

<5 % U T (>95 % fall i U T) i 0,5 syklus <5 % U T (>95 % fall i U T) i 0,5 syklus Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kom-

og spenningsvariasjoner på

40 % UT (60 % fall i U T) for 5 syk-

40 % UT (60 % fall i U T) for 5 syk-

mersielle miljøer eller sykehusmiljøer. Hvis brukeren av

strøminngangslinjer IEC

luser

luser

ICS Impulse USB krever kontinuerlig drift under strøm-

61000-4-11

70 % U T (30 % fall i U T) i 25 sykluser 70 % U T (30 % fall i U T) i 25 sykluser brudd i strømnettet, anbefales det at ICS Impulse USB

Strømfrekvens

<5 % U T (>95 % fall i U T) for 5 s

<5 % U T (>95 % fall i U T) for 5 s

drives via en UPS-enhet eller et batteri.

3 A/m

3 A/m

Strømfrekvensens magnetfelt skal være på nivåer som

(50/60 Hz) magnetisk felt

kjennetegner typiske steder i nærings- eller sykehusmiljø.

IEC 61000-4-8
U T er strømnettets spenning før bruk av testnivået.
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Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet – for utstyr og systemer som IKKE er livsopprettholdende
ICS Impulse USB er beregnet for bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av det ICS Impulse USB må forsikre seg om at det brukes i
et slikt miljø.
Utslippstest

IEC 60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

testnivå
Ledet RF

3 V rms

3 V rms

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr må ikke

IEC 61000-4-6

150 kHz til 80 MHz

150 kHz til 80 MHz

brukes nærmere noen del av ICS Impulse USB, inkludert
kabler, enn den anbefalte avstanden som beregnes ut
fra ligningen som gjelder senderens frekvens.
Anbefalt separasjonsavstand:
d = 1,2
d = 1,2

for 80 MHz til 800 MHz

d = 2,3

for 80 MHz til 2,5 GHz,

der P er maksimal nominell utgangseffekt fra senderen i

Utstrålt RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,5 GHz

80 MHz til 2,5 GHz

watt (W) ifølge produsenten av senderen, og d er den
anbefalte separasjonsavstanden i meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-sendere, som fastslått ved en
elektromagnetisk undersøkelse av stedet, a må være
lavere enn samsvarsnivået i hvert frekvensområdet. b
Forstyrrelser kan forekomme i nærheten av utstyr merket med dette symbolet:

Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområdet.
Merknad 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og reflektering fra konstruksjoner, gjenstander og personer.
a. Feltstyrkene fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobiltelefon/trådløs telefon) og mobil landradio, amatørradio, AM- og FM-radiosendere
og TV-sendere kan ikke fastslås eksakt teoretisk. En elektromagnetisk undersøkelse av stedet bør overveies for å vurdere det elektromagnetiske miljøet som
følge av faste RF-sendere. Hvis de målte feltstyrkene på stedet der det ICS Impulse USB brukes overskrider det gjeldende RF-samsvarsnivået over, må det
kontrolleres at det ICS Impulse USB fungerer som det skal. Hvis det påvises unormal funksjon, kan ytterligere tiltak være nødvendige, for eksempel ved å snu
eller flytte ICS Impulse USB.
b. I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz, skal feltstyrkene være lavere enn 3 V/m.

Anbefalt separasjonsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og ICS Impulse USB
The ICS Impulse USB er ment for bruk i et elektromagnetisk miljø der feltbundne RF-forstyrrelser er kontrollert. Kunden eller brukeren av det ICS Impulse USB
kan bidra til å hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å holde en minimumsavstand mellom bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr ICS
Impulse USB som anbefalt nedenfor, i henhold til kommunikasjonsutstyrets maksimale utgangseffekt.
Senderens maksimale nominelle

Separasjonsavstand ifølge senderens frekvens

utgangseffekt

m

W
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150 kHz til 80 MHz

80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3
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0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12
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For sendere med en maksimal nominell utgangseffekt som ikke finnes i listen over, kan anbefalt avstand d i meter (m) beregnes ved hjelp av ligningen som gjelder senderens frekvens, der P er senderens maksimale nominelle utgangseffekt i watt (W) ifølge produsenten av senderen.

Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområdet.
Merknad 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og reflektering fra konstruksjoner, gjenstander og personer.
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Symbolforklaring
ICS Impulse
System
FORSIKTIG: Laserstråling. Se ikke inn i strålen. Laserprodukt i klasse 2.

Se advarsler og forsiktighetsregler i bruksanvisningen.

Følg bruksanvisningen.

Samsvarer med Type B-kravene i -NO60601-1.

MEDISINSK – Generelt medisinsk utstyr med hensyn til elektrisk støt, brannfare
og mekanisk fare bare i samsvar med UL 60601-1, første utgave, 2003 CAN/CSA22.2 nr. 601.1-M90.
Elektronisk utstyr som dekkes av direktivet 2002/96/EC om kassering av
elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).
Alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer må leveres til separat innsamling når de ikke lenger skal brukes. Dette kravet gjelder i
EU og EØS. Produktene må ikke kastes som usortert restavfall.
Du kan levere enheten og tilbehøret tilbake til Otometrics eller til en Otometrics-leverandør. Du kan også kontakte det lokale renovasjonsselskapet for å
få råd om avfallsbehandling.
Samsvarer med direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr og RoHS-direktivet
(2011/65/EF).
Bare egnet for likestrøm.
(Gjelder brillene.)
Samsvarer med Klasse II-kravene i sikkerhetsstandarden IEC 60601-1.

Kun for leger
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FORSIKTIG: Føderale lover i USA begrenser salg av denne enheten til salg til
eller på bestilling fra en (lisensiert lege).
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21.1

Merking

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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Produsent
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danmark
( +45 45 75 55 55
www.natus.com

22.1

Produsentens ansvar
Produsenten er ansvarlig for virkningene på utstyrets sikkerhet, pålitelighet og ytelse utelukkende hvis:
•

All montering, utvidelse, justering, endring og reparasjon utføres av utstyrsprodusenten eller personer som er autorisert av produsenten.

•

Den elektriske installasjonen som utstyret kobles til er i overensstemmelse med NO/IEC-kravene.

•

Utstyret brukes i samsvar med instruksjonene for bruk.

Produsenten forbeholder seg retten til å fraskrive seg alt ansvar for driftssikkerhet, pålitelighet og ytelse til utstyr som blir
vedlikeholdt av andre parter.
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App. 1

Kalibreringsalgoritme

Kalibreringsalgoritme

Under kalibrering fullfører systemet trinnene som er beskrevet her:
1. Slår på venstre laser.
2. Henter data hvert 500. ms. Fortsetter til 3 verdier på rad innenfor 2 piksler i forhold til hverandre er funnet. (Gjennomsnitt av 3 verdier med L1-henvisning.)
3. Slår på høyre laser.
4. Henter data hvert 500. ms. Fortsetter til 3 verdier på rad innenfor 2 piksler i forhold til hverandre er funnet. (Gjennomsnitt av 3 verdier med R1-henvisning.)
5. Gjenta trinnene 1-4 for å få L2 og R2.
6. Sammenligner L1 og L2. Hvis disse verdiene avviker med mer enn 2 piksler, startes prosessen på nytt fra trinn 1.
7. Sammenligner R1 og R2. Hvis disse verdiene avviker med mer enn 2 piksler, startes prosessen på nytt fra trinn 1.
8. Sammenligner avstanden mellom L1 og R1. Hvis verdiene ikke er innenfor 15-27 piksler, startes prosessen på nytt fra
trinn 1.
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Algoritmer for hodeimpulsinnsamling og analyse

App. 2

Algoritmer for hodeimpulsinnsamling og analyse

Algoritmer for innsamling og analyse
Begge algoritmer ser på
•

hode- og øyehastighet for hver hodeimpuls.

•

alle de 250 prøvene for å fastslå om en hodeimpuls skal avvises, ved å sammenligne dataene med data for en korrekt
hodeimpuls (som definert av tusenvis av hodeimpulser som er innsamlet i forskningssammenheng av våre samarbeidspartnere i Australia).

•

Hodeimpulsen avvises hvis enten hode- eller øyedata er utenfor disse betingelsene:
–

Hodebevegelse: Registreringen av hodebevegelse må ha en form som ligner opplæringskurven.

–

Øyebevegelse: Øyebevegelsen må være innenfor en bestemt grense som kan sammenlignes med hvordan øyet
skal bevege seg under en korrekt hodeimpuls.

Kun analysealgoritme
•

Når en hodeimpuls er godtatt og før dataene vises i 2D/3D-analysevinduene, elimineres prøvene fra begynnelsen og
slutten av hodet for å redusere antallet til 175 prøver.

•

Analyserer hodedata for å påvise topphastigheten til hodeimpulsen. (Topphastigheten brukes ved beregning av forsterkning).

I sjeldne tilfeller vil analysealgoritmen avvise en hodeimpuls som er godkjent av innsamlingsalgoritmen. For eksempel
–

hvis øyehastigheten ikke endres innen 10 prøver, forutsetter algoritmen at pupillen er ved kanten av ROI-boksen
og at pupillen ikke kan spores.

–

hvis forsterkningen er mer enn +/- 2 SD fra middelverdien.

Man kan unngå at data avvises av analysealgoritmen ved å sette opp testen på riktig måte og foreta en korrekt hodeimpuls.
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Forstå rådatafiler

Forstå rådatafiler

Følg disse instruksjonene for å opprette en fil der dataene er organisert i tabellform.
1. Gå til Eksporter-vinduet og velg XML-filer og ASCII-rådata, og eksporter pasienten.
2. Endre filendelsen for txt-filen fra .txt til .csv for å konvertere den eksporterte filen til en *.csv-fil (fil med
kommaseparerte verdier).
3. Åpne filen og slett den første raden med informasjon.
Filens format er spesifikt for testtypen:

Øyeposisjonstester (Blikk, Skjeling, Posisjonell: Dynamisk og Reposisjonering)
Kolonne A – Tid
Kolonne B – Øyeposisjon horisontal høyre (antall grader pupillen har bevegd seg fra senter)
Kolonne C – Øyeposisjon vertikal høyre (antall grader pupillen har bevegd seg fra senter)
Kolonne D – Hodeposisjon W (kvaternedata)
Kolonne E – Hodeposisjon X (kvaternedata)
Kolonne F – Hodeposisjon Y (kvaternedata)
Kolonne G – Hodeposisjon Z (kvaternedata)
Kolonne H – Absolutt øyeposisjon X (pupillsenter i piksel)
Kolonne I – Absolutt øyeposisjon Y (pupillsenter i piksel)

VOR-tester (VVOR og VORS)
Kolonne A – Tid
Kolonne B – VOR-hode (hastighet i grader/sekund – for horisontal test er dette den laterale hodebevegelsen, og for
vertikal test der det den vertikale hodebevegelsen)
Kolonne C – VOR-øye (hastighet i grader/sekund – for horisontal test er dette den horisontale øyebevegelsen, og for
vertikal test er det den vertikale øyebevegelsen)
Kolonne D – Hodeposisjon W (kvaternedata)
Kolonne E – Hodeposisjon X (kvaternedata)
Kolonne F – Hodeposisjon Y (kvaternedata)
Kolonne G – Hodeposisjon Z (kvaternedata)
Kolonne H – Absolutt øyeposisjon X (pupillsenter i piksel)
Kolonne I – Absolutt øyeposisjon Y (pupillsenter i piksel)

Hodeimpuls (Lateral/LARP/RALP)
Kolonne A – Tid
Kolonne B – Hode: RALP-gyrodata (grader per sekund)
Kolonne Column – Hode: LARP-gyrodata (grader per sekund)
Kolonne D – Hode: Laterale gyrodata (grader per sekund)
Kolonne E – Øye: horisontal hastighet (grader per sekund)
Kolonne F - Øye: vertikal hastighet (grader per sekund)
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App. 4

Bruke rådata til å beregne latens.

Følg disse instruksjonene for å opprette en fil der dataene er organisert i tabellform.
1. Gå til Eksporter-vinduet og velg XML-filer og ASCII-rådata, og eksporter pasienten.
2. Endre filendelsen for txt-filen fra .txt til .csv for å konvertere den eksporterte filen til en *.csv-fil (fil med
kommaseparerte verdier).
3. Åpne filen og slett den første raden med informasjon.
Resultatfilen har disse 6 kolonnene.
Kolonne A – Tid
Kolonne B – Hode: RALP-gyrodata (grader per sekund)
Kolonne Column – Hode: LARP-gyrodata (grader per sekund)
Kolonne D – Hode: Laterale gyrodata (grader per sekund)
Kolonne E – Øye: horisontal hastighet (grader per sekund)
Kolonne F - Øye: vertikal hastighet (grader per sekund)

4. Sett inn en ny kolonne (i dette eksempelet er B den nye kolonnen).
5. Angi null 0 i den første raden i den nye kolonnen

242

Otometrics - ICS Impulse USB

App. 4

Bruke rådata til å beregne latens.

6. Angi denne formelen i den andre raden i den nye kolonnen
=(A2-A1)/10000+B1

7. Velg celle B2, kopier formelen og lim den inn i resten av B-cellene. Kolonne B representerer nå tiden i millisekunder
Latens beregnes ved å opprette spredt plotting av tiden (kolonne B) på x-aksen og
•

for lateral hodeimpuls enten laterale gyrodata eller øye horisontal hastighet på y-aksen.

•

for en RALP-hodeimpuls enten RALP-gyrodata eller øye vertikal hastighet på y-aksen

•

for en LARP-hodeimpuls enten LARP-gyrodata eller øye vertikal hastighet på y-aksen
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App. 5

Beregning av posisjonsdata

Øye- og hodeposisjonsdata kan beregnes ved hjelp av rådata for hodeimpuls for å beregne området under kurven.

Merk • Bruk horisontale hastighetsdata for laterale hodeimpulser. Bruk vertikale hastighetsdata for LARP/RALP-hodeimpulser.
Kontakt produktlederen på følgende e-postadresse hvis du ønsker informasjon om beregningene som er brukt for
resultatene som vises her: wcrumley@gnotometrics.com.
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App. 6

Angi strømalternativer

Angi strømalternativer
Viktig • Datamaskinen må alltid være tilkoblet strøm under innsamling av hodeimpulsdata. Ikke bruk datamaskinen
med batteridrift.

Hvis strømalternativene stilles inn på optimal ytelse, reduseres muligheten for at rammefrekvensen faller under 219
rammer/sekund. (Hodeimpulser avvises hvis rammefrekvensen faller under 219 rammer/sekund.)
Stille inn systemer med Windows 7 og Windows 8
1. Åpne Kontrollpanel.

Windows 7

Windows 8

A. Trykk Windows key.

A. Trykk Windows key + X.

B. Begynn å skrive kontrollpanel til alternativet Control
Panel vises.

B. Velg Control Panel fra listen over alternativer, og trykk
Enter.

C. Når Control Panel er valgt, trykker du Enter.

Merk • Windows key er plassert ved siden av Alt key. Den kan identifiseres ved Windows-logoen på tasten. Hvis
tastaturet mangler denne tasten, kan du trykke Ctrl+Esc for å utføre samme funksjon.

2. Klikk Maskinvare og lyd.
3. Klikk Effektalternativer.
4. Velg alternativet for høy ytelse.

Merk • Det kan være at du må klikke Skjul tilleggsplaner for å se Høy ytelse-alternativet.

5. Klikk Endre planinnstillinger.
6. Velg Aldri for alle alternativer (både På batteri-alternativer og Tilkoblet-alternativer).
7. Klikk Lagre endringer.
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App. 7

LFH-algoritme

LFH-algoritme

Formålet med denne analyseprosedyren er å dokumentere styrken i nystagmus. I stedet for å registrere de raske fasene til
nystagmus, som er vanlig i de fleste LFH-analysealgoritmer, utvikler denne algoritmen en statistisk profil av nystagmus og
ekskluderer alle punkter som sannsynligvis ikke er langsomme faser. Denne algoritmen er proprietær.
Fastsettelse av toppverdien påvirkes direkte av innstillingen (N) i LFH-punkter i snitt i toppberegning i Alternativervinduet. (Se side ► 187 (Oculomotor), ► 192 (Posisjonell) og ► 194 (Kalorisk).)
Når programvaren identifiserer toppverdien, etableres et vindu på 10 sekunder rundt punktet. Gjennomsnittet av de
høyeste N-punktene i dette vinduet brukes til å fastsette toppverdien. Retningen er basert på analyse hvis det er flere
positive eller negative langsomme fasehastigheter. Brukeren kan velge toppverdien manuelt hvis den automatisk fastsatte
toppverdien kan godtas.
OTOSuite Vestibular LFH-algoritmen fastslår om en toppverdi er til stede ved å sammenligne antall positive punkter med
antall negative punkter. Punkter på 0 grader tas ikke med i sammenligningen. Hvis forholdet mellom positive og negative
punkter er mellom 40 og 60 prosent, fastsetter programvaren ikke en toppverdi. Legen må se på registreringen manuelt,
og markere toppverdien hvis det vurderes at det finnes en.
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App. 8

Sakkade-avvisningskoder

Følgende avvisningskoder gjelder for 3-lasers sakkadetest:
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Avvisning

Forklaring

1 - Manuelt slettet

Sakkaden ble slettet manuelt av testeren.

7 - Finner ikke startpunktet

Punktet der pasienten begynner å følge målet ble ikke funnet fordi pasientens øyehastighet var for langsom.

8 - Startpunktet er en negativ latens

Hvis punktet der pasienten begynner å følge målet ligger
mellom ½ før start av gjeldende sakkade og start av gjeldende sakkade, er dette negativ latens. Negativ latens er
en indikasjon på at pasienten gjettet hvor målet beveget
seg.

9 - For lang latens

Maksimal latens er 600 ms. Hvis latensverdien er større
enn maksimalverdien, brukte pasienten for lang tid på å
følge stimuleringen.

10 - For kort latens

Hvis latensverdien er mindre enn 100 ms, er latensen for
kort. Dette skyldes sannsynligvis at pasienten forventet
målet.

11 - Forsinket øyebevegelse

Øyebevegelsen kan ikke fastsettes fordi øyebevegelsen er
for forsinket og øyebevegelsen ikke følger målet.

12 - Øyebevegelsens endelige posisjon følger ikke målet

Sluttposisjonen for øyebevegelsen kan ikke fastsettes fordi
øyebevegelsen ikke følger målet

13 - Pasientamplituden er i feil stimuliretning

Pasientens pasientretninger og stimuliamplitude sammenlignes. Hvis de ikke er i samme retning, blir sakkaden
avvist.

15 - Innledende øyeposisjon er ikke riktig

Pasientens øye er ikke på målet når målet beveger seg.
Pasienten forventer målet eller samarbeider ikke.

16 - For mange utelatte rammer

Datamaskinen utelater rammer, og nøyaktige
sakkadeparametre kan derfor ikke fastsettes.
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Koble OTOsuite VestibularPosisjonell

Koble OTOsuite VestibularPosisjonell

Last ned gratis aVOR-app
1. Åpne App Store
2. Søk etter aVOR
3. Last ned aVOR på din iPad eller iPhone (du må ha versjon 2.0)

Eksportere OTOsuite Vestibular-data til aVOR
1. Velg Pasientliste og klikk Eksporter-fanen
2. Marker pasienten som skal eksporteres
3. Velg aVOR-data
4. Klikk Eksporter (datafilen lagres i c:\programdata\otometrics\OTOsuite\exports) eller klikk Eksporter til (velg datafilens
plassering og noter den ned)

Overføre OTOsuite Vestibular data til aVOR
1. Koble din iPad eller iPhone til ICS Impulse-datamaskinen (eller enheten ICS Impulse-dataene ble eksportert til) via en
USB-kabel
2. Åpne iTunes på datamaskinen
3. Velg din iPad-enhet
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4. Klikk Apper
5. Klikk aVOR under fildeling (bla ned)

6. Under aVOR klikker du Add file (Legg til fil)
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7. Bla gjennom til stedet der den eksporterte datafilen er lagret
8. Marker datafilen, f.eks.

9. Klikk Åpne eller dra og slipp filene inn i aVOR Dokumenter
10. Klikk Synkroniser (datasynkroniseringen vises øverst i vinduet)

Sammenligne dynamisk posisjonell øyebevegelse med aVOR forutsett øyebevegelse
1. Åpne aVOR-appen
2. Åpne aVORSettings og velg alternativ for å stille potensiell diagnose (f.eks. venstre posterior partikkel)
3. Berør ikonet med den sirkelformede pilen i 2 sekunder

4. Marker pasientdataene du vil vise, og berør deretter tilbake-pilen (øverst til venstre)
5. Venstre øye viser forutsett øyebevegelse fra aVOR, og høyre øye viser øyebevegelse fra datafilen. Øyet med rødt
omriss indikerer øyebevegelsen som vises i hodet. Berør det ønskede innlagte øyet for å velge øyebevegelse i hodet.
6. Hodebevegelsen som vises kommer også fra datafilen, og vises i en kontinuerlig sløyfe.
7. Ikke berør iPad-en. Dette flytter hodet basert på iPad-ens gyroenhet, og påvirker hodebevegelsene fra datafilen.
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Slette datafiler fra aVOR-dokumenter
1. Velg iPad-enheten i iTunes på datamaskinen
2. Klikk Apper
3. Klikk aVOR under fildeling
4. Marker filen under aVOR-dokumenter, og klikk Slett på tastaturet
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App. 10 Multiplikatorer for XML-filer
Testtype

Begrep i XML-eksport

Multiplikator

Kalibrering for alle tester

<AvgLeftCalibration>

10000

<AvgRightCalibration>

10000

Blikk, Spontan og Annet-test

Individuelt punkt forBlikk eller
Spontan-test

Skjelingsavvik-test

Individuell sakkade for Sakkade-test

Otometrics - ICS Impulse USB

<VW_GazeTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0,001

<PeakSPVTimeVRms>

0,001

<PeakSPVTimeTRms>

0,001

<MinSPVHR>

0,1

<MaxSPVHR>

0,1

<AvgSPVHR>

0,1

<MinSPVVR>

0,1

<MaxSPVVR>

0,1

<AvgSPVVR>

0,1

<MinSPVTR>

0,1

<MaxSPVTR>

0,1

<AvgSPVTR>

0,1

<Amplitude> - som vist i blikkgraf

0,1

<LFH> - som vist i blikkgraf

0,1

</VW_GazeBeat> -det er mange slike i en enkelttest
<Velocity>

0,1

<TimeMs>

0,001

<VW_SkewDevTest>
<AvgHRSkew>

0,01

<AvgVRSkew>

0,01

<Saccade> -det er mange slike i en enkelttest
<StimAmplitudeDeg>

0,1

<AmplitudeDeg>

0,1
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Testtype

Begrep i XML-eksport

Hodeimpuls-test

<VW_HITest>

Individuell Hodeimpuls
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Multiplikator

<LeftAvgGain>

0,01

<RightAvgGain>

0,01

<LeftStdDeviation>

0,01

<RightStdDeviation>

0,01

<LeftAvgVelocity>

0,01

<RightAvgVelocity>

0,01

<CovertSaccadeLatencySDLeft>

0,01

<CovertSaccadeLatencyCoVLeft>

0,01

<CovertSaccadeAmplitudeSDLeft>

0,01

<CovertSaccadeAmplitudeCoVLeft>

0,01

<CovertSaccadeLatencySDRight>

0,01

<CovertSaccadeLatencyCoVRight>

0,01

<CovertSaccadeAmplitudeSDRight>

0,01

<CovertSaccadeAmplitudeCoVRight>

0,01

<OvertSaccadeLatencySDLeft>

0,01

<OvertSaccadeLatencyCoVLeft>

0,01

<OvertSaccadeAmplitudeSDLeft>

0,01

<OvertSaccadeAmplitudeCoVLeft>

0,01

<OvertSaccadeLatencySDRight>

0,01

<OvertSaccadeLatencyCoVRight>

0,01

<OvertSaccadeAmplitudeSDRight>

0,01

<OvertSaccadeAmplitudeCoVRight>

0,01

<HIImpulse> - det er mange slike i en enkelttest
<Gain>

0,0001

<PeakVelocity>

0,0001
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Testtype

Begrep i XML-eksport

DynamiskPosisjonell-test

<VW_DynamicTest>

Individuelt punkt forDynamiskPosisjonell-tester

Reposisjonering-test

Individuelt punkt for Reposisjoneringtester

Kalorisktest(se Blikk-delen
forSpontan-test)

Kalorisk Pods

Multiplikatorer for XML-filer

<PeakSPVTimeHRms>

0,001

<PeakSPVTimeVRms>

0,001

<PeakSPVTimeTRms>

0,001

<VW_DynamicBeat> - det er mange slike i en enkelttest
<Velocity>

0,1

<TimeMs>

0,001

<VW_RepositioningTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0,001

<PeakSPVTimeVRms>

0,001

<PeakSPVTimeTRms>

0,001

<VW_RepositioningBeat> - det er mange slike i en enkelttest
<Velocity>

0,1

<TimeMs>

0,001

<VW_CaloricTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0,001

<PeakSPVTimeVRms>

0,001

<PeakSPVTimeTRms>

0,001

<ActualTemp> for AirCal only

0,1

<SetTemp>

0,1

<Flowrate> kun for AirCal

0,001

<PODS>
<SpontaneousNystagmus>

Individuell puls forKalorisk-tester
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0,1

<VW_CaloricBeat> - det er mange slike i en enkelttest
<Velocity>

0,1

<TimeMs>

0,001
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App. 11 Video-størrelse
Du kan ta opp bare øyevideo eller øyevideo med romvideo. Hvis du velger å kombinere øye- og romvideo, viser dette
eksempelet den filstørrelsen du får etter et 2 minutters opptak.
Øyevideo (60 fps, gråtoner)

Øyevideo

Fullt bilde (376 x

Øyevideostørrelse

Romvideostørrelse

Lydfilstørrelse

Kombinert video-

Tid til eksport av kombinert video

(MB)

(MB)

(MB)

filstørrelse (MB)

(minutter)

65,4

21,5

5,49

181

2-5

17,5

19,9

5,53

122

2-5

12,6

20,4

5,52

135

2-5

240)

Øyebilde (160 x
120)

Pupillbilde (100 x
100)

I Testalternativer er standardinnstillingen for Øyevideokompresjon Av. Dette eksempelet viser forskjellen i filstørrelse
mellom et komprimert og et ukomprimert 1-minutts opptak av Vridning øyevideo ved 60 fps.

Vridning øyevideo (60 fps)
Øyevideo

Komprimert øyevideostørrelse
(MB)

Ukomprimert øyevideostørrelse
(MB)

Opptakstid (minutter)

Fullt bilde (320 x

28

431

1

240)
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Sakkadedata 68
Skjelingsdata 62
A

Videoopptak 163

Adobe Reader 218

VOR-data 58

Aldersbaserte standarddata 89
Algoritme
Analyse 240
Innsamling 240

B
Blikk 47
Blikkdata
Analyse 50

Kalibrering 239
LFH 247, 256
Sakkade-avvisningskoder 248
Alternativer
Brukerstedsinfo 198
Farger 186
Generelt 181

Innsamling 48
Blikkgraf 53
Blikktester 47
Brille
Tilkobling 214
Briller 30
Fastvare 209

Hodeimpuls 189

Klargjøre 30

Kalorisk 194

Plassere 32
Rengjøring

Oculomotor 187
Posisjonell 192

Overflate 30

Rapport 199
Analyse

Speil 30
Tilpasning

Blikkdata 50

Riktig 33

Dynamiske posisjonsdata 125
Hodeimpulsdata
Enkelt test 87
Forsterkning 87

Uriktig 33
Brukeroppsett 201
Brukerstedsinfo
Alternativer 198

Kaloriske data 149

Tilpassing 217

Reposisjoneringsdata 133
Sakkadedata 66
Skjelingsdata 61
VOR-data 57
Ansiktspute
Bytte 31
Arkiver 206
Asymmetri 88
Hodeimpuls 101
Kalorisk bitermisk 156
Automatisk protokoll 15
aVor 249
Avspilling
Blikkdata 53
Dynamiske posisjonsdata 129
Hodeimpulsdata 108
Kaloriske data 153

D
Databaser 175, 205
Arkiv 205
Auto-sikkerhetskopi 207
Innstillinger for auto-sikkerhetskopi 205
Datamaskinkrav 211
Demodata 217
Detektere pupill
Hodeimpuls 70
Kalorisk 139
Oculomotor 40
Posisjonell 113
Dix-Hallpike 122
Dynamiske posisjonelle tester 122

Reposisjoneringsdata 137
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Stikkord

Dynamiske posisjonsdata

Hodeimpuls 70

Analyse 125

Algoritme 240

Informasjon 127

Alternativer 189
Analyse

Innsamling 123

Enkelt test 87
E

Refikseringssakkade 101

E-post 203
Eksport

Endre visning 92
Fremdriftsdata 112

ASCII 177

Fremdriftsgrafer 111

PDF 177

Heksagram 100

XML 177
Ekstern monitor

Informasjon 91
Innsamling av data 84

Oculomotorvisning 47

Kalibrering 74

Oppsett 215

Kalibreringskontroll 76

Posisjonell visning 121
Ekstra monitor

Klargjøre pasient 30
Opplæringskurver-vinduet 84

Vis kalorisk video 146

Optimer innsamling 79

Vis oculomotorvideo 47

Sanntidsregistrering 83

Vise posisjonsvideo 121

Standarddata 88, 190
Ta opp video av
øyebevegelse 79
Tester

Endre størrelse på skjermområder 16
Etiketter 237
F
Fargealternativer 186

Hodeimpuls og SHIMP 70

Feillogger 210

Hodeposisjonstilbakemelding 189
Ikke brukt

Feilsøking 224
Fjernkontroll

Skjelingstest 188
VOR-tester 188
Standard På

Beskrivelse av testkontroller 16
Kompatible modeller 211
Forsterkning
Analyse 87, 89
Forsterkningsasymmetri
Hodeimpuls 88, 101
Kalorisk bitermisk 156

Hodeimpulstester 189
LFH-tester 47, 121
I
Importer 178
Info
Blikkdata 51

G
GDT 208
Gi nytt navn til tester 20
Gjennomgå rapportalternativer 169
Grafer
Fargealternativer 186
H
Hallpike-Stenger 122
Heksagram 100
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Kaloriske data 151
Informasjon
Dynamiske posisjonsdata 127
Hodeimpulsdata 91
Reposisjoneringsdata 135
Sakkadedata 67
Skjelingsdata 62
VOR-data 58
Innholdstabeller 230
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Innstillinger for arbeidsstasjon 203

Kalorisk 150

E-post 203

Reposisjonering 134

Språk 204

LARP-hodeimpulstest 72

Installasjon 211-212

Optimer innsamling 79
Lateral test 70

K

Optimer innsamling 79

Kalibrering
Algoritme 239

M

Hodeimpuls 74

Monokulær videofrenzel 159

Kalorisk 141

Multiplikatorer 253

Oculomotor 43
Posisjonell 116
Kalibreringskontroll
Hodeimpuls 76
Kalorisk 143
Oculomotor 44
Posisjonell 118
Kalorisk

N
Navigeringspanel
Beskrivelse 14
Nettkamera
Installere 215
Ny analyse
Blikkdata 52

Alternativer 194

Dynamiske posisjonsdata 128

Kalibrering 141

Hodeimpulsdata 92

Optimer innsamling 146
Øyevisning må ekstra
monitor 146

Kaloriske data 152

Kalorisk test 146
Kaloriske data
Analyse 149
Informasjon 151
Innsamling 147
Pods and Butterfly-analyse 154
Klargjøre pasient 30
Kommentarer
Alternativer for rapportgjennomgang 22, 169
Legge til 19
Redigere 22
Redigeringsverktøy 22

Reposisjonere data 136
Sakkadedata 68
O
Oculomotor
Alternativer 187
Analyse
Blikk 50
Skjeling 61
VOR 57
Beskrivelse av blikk-testtyper 47
Beskrivelse av
sakkadetesttyper 63
Beskrivelse av skjelingstest 59
Beskrivelse av VOR-testtyper 55
Kalibrering 43

L

Kalibreringskontroll 44

Lagringssteder 219
Langsom fase-hastighet (LFH)

Optimer innsamling 47

Algoritme 247, 256
Graf

Øyevisning på ekstra monitor 47
Ta opp video av
øyebevegelse 40

Blikk 50-51

Om 209

Dynamisk posisjonell 125-

Operatør 189

126
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Stikkord

Opplæringsmodus 81
Oppsett 211
Oppstartsmodul 15
Opptak av øyebevegelse
Posisjonell video 113

Øyevisning på ekstra
monitor 121
Ta opp video av
øyebevegelse 113
Posisjonsdata
Beregning 244

OTOsuite Vestibular-skjermbilde 14

Presentasjonsfjernkontroll 16
Ø

Beskrivelse av testkontroller 16

Øyebevegelse
Ekstern monitor 47, 121, 146

Kompatible modeller 211
Programvare

Oculomotor-videoopptak 40

Avinstallere 221

Opptak av hodeimpulsvideo 79

Div. prosedyrer 221

Posisjonelt videoopptak 113

Installasjon 211

Øyeposisjonsregistrering 18

Ny installasjon 222

Analysevisning 50, 54, 61, 66,
125, 134, 150, 155
Under innsamling 49, 59, 64, 123,
132, 148

Oppgradere 221
Spesifikasjoner 228
R
Rådata 241

P

Beregne latens 242

Pasient

Filbeskrivelser 241

Eksisterende 25

Øyeposisjon 244

Gjennomgå 28

RALP-hodeimpulstest 72

Ny 24
Slå sammen 27
Pasientliste 24
Chartr 177
Listeoperasjoner 175
Pasienteksport 177
Pasientimport 178
Pods-analyse 156
Pods-visning 154-155
Posisjonell
Alternativer 192
Analyse
Dynamisk posisjonell 125
Reposisjonering 133
Beskrivelse av dynamiske posisjonelle testtyper 122
Beskrivelse av reposisjonering-testtyper 130

Optimer innsamling 79
Rapport 165
Alternativer 169, 199
Rediger 165
Verktøylinjeknapper 174
Rapportlister
Importere prøvelister 216
Tilpasse 168
Refikseringssakkade
Analyse 101
Kriterier 91
Registreringer
avspilling
Skjelingsdata 62
Avspilling
Blikkdata 53
Dynamiske posisjonsdata 129
Reposisjoneringsdata 137

Kalibrering 116

Sakkadedata 68

Kalibreringskontroll 118
Optimer innsamling 121

VOR-data 58
Rem
Bytte 31
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Stikkord

Reposisjoneringsdata

Standarddata 88, 190

Analyse 133

Strømalternativer 245

Informasjon 135

Symboler 236
Syn nektet

Innsamling 131
Repositioning (Reposisjonerings)-tester 130
Retningsbestemt overvekt

Feste høyre kopp 36
Feste høyre lapp 37
Fjerning 39

Bitermisk 156

Klargjøre 36

Monotermisk 155

Plassering av briller 37

Rulle 122

Verifisere lystetthet 37
Synkronisert romvideo

S

Installasjon 215

Sakkade-avvisningskoder
Algoritme 248
Sakkadedata

Synlige sakkader 97, 106
Systeminnstillinger
Administrator 201

Analyse 66

Brillefastvare 209

Informasjon 67

Database 205

Innsamling 63

Feillogger 210

Sakkadetester 63

GDT 208
Innstillinger for
arbeidsstasjon 203

Sanntidsregistrering 83
Senter-referansepunkt 72
SHIMP-test 70
Sideliggende 122
Sikkerhet

Om 209
Systemkrav 211

Merknader 11

T

Produsentens ansvar 238
Veiledning og produsentens spesifikasjonstabeller 230

Ta opp øyebevegelse

Sikkerhetskopier 207
Skjelingsdata

Hodeimpulsvideo 79
Oculomotor-video 40
Testliste
Enkelttester 19

Analyse 61
Informasjon 62
Innsamling 59

Gjennomgå pasient 28
Kombinert testanalyse 23
Testmiljø

Skjelingstest 59
Skjermområder

Hodeimpuls 70
Oculomotor 40

Endre størrelse 16
Slå sammen pasient 27
Slett
Test 20
Video 20
Slette
Video - kun opptak 21
Sommerfuglgraf 154, 157
Spontan 47
Språk 204

Otometrics - ICS Impulse USB

Posisjonell 113
Tilbehør 230
Tiltenkt bruk 9
Topphastighet 90
U
Unilateral svakhet
Bitermisk 156
Monotermisk 155
Usynlige sakkader 99, 107
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Stikkord

V
Videoavspilling
Blikkdata 53
Dynamiske posisjonsdata 129
Hodeimpulsdata 108
Kaloriske data 153
Reposisjoneringsdata 137
Sakkadedata 68
Skjelingsdata 62
Videoopptak 163
VOR-data 58
Videoopptak 159
Hodeimpulstest 159
Øyebevegelse
Hodeimpuls 79
Oculomotor 40
Posisjonell 113
Øyeopptakshastighet 161
Romopptakshastighet 161
Videostørrelse 256
Visningsmoduser
Bytte mellom moduser 17
VOR-data
Analyse 57
Informasjon 58
Innsamling 55
VOR-tester 55
VORS 55
VVOR 55
X
XML-multiplikatorer 253
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