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1

Wprowadzenie
Gratulacje! Witamy w gronie właścicieli ICS Impulse — nowego, zaawansowanego systemu opracowanego przy współpracy
doktorów Ian Curthoys, Michael Halmagyi i innymi z Uniwersytetu w Sydney.
Aby pomóc w pełnym wykorzystaniu wszystkich możliwości systemu ICS Impulse, do systemu jest dołączona instrukcja
obsługi, odpowiednie instrukcje szybkiego uruchomienia i filmy instruktażowe. W aplikacji jest dostępna elektroniczna
wersja instrukcji obsługi. Ta instrukcja jest aktualizowana przy każdej instalacji nowej wersji aplikacji OTOsuite Vestibular.
Mamy nadzieję, że dokumentacja będzie łatwa w użyciu, a dołączone wskazówki i informacje pozwolą poprawić dokładność
gromadzenia danych w diagnostyce zaburzeń układu przedsionkowego, wynikach badań, tworzeniu raportów oraz
pozyskiwaniu informacji o pacjencie.

1.1

Opis urządzenia
ICS Impulse to połączenie sprzętu i oprogramowania. Pacjent zakłada parę lekkich, szczelnie przylegających okularów, na
których jest zamontowana bardzo mała, bardzo lekka, bardzo szybka kamera USB oraz półposrebrzane zwierciadło. To
przejrzyste zwierciadło odbija obraz gałki ocznej pacjenta w stronę kamery. Oko jest oświetlone przez diodę emitującą
światło podczerwone małej mocy, która nie jest widoczna dla pacjenta. Mały czujnik na okularach mierzy ruch głowy. Cały
system okularów jest lekki, ale musi być szczelnie zamocowany do głowy, aby zminimalizować zsuwanie się okularów.
Oprogramowanie rejestruje i wyświetla informacje uzyskane podczas badania znanego pod nazwą „badanie ruchów
impulsowych głowy”. Na początku podstawowego badania ruchów impulsowych głowy wykonujący badanie stoi za
pacjentem, który ma założone okulary. Pacjent jest proszony o patrzenie na punkt fiksacji umieszczony na powierzchni
rzutowania przed nim, a wykonujący badanie obraca głowę pacjenta w poziomie w niewielkim zakresie (około 10–20 stopni)
w sposób krótki, gwałtowny i nieprzewidywalny, różnicując kierunek i prędkość. Okulary zbierają dane dotyczące głowy i
oczu. Żyroskop mierzy prędkość ruchów głowy (bodziec). Szybka kamera rejestruje obraz gałki ocznej. Oprogramowanie
OTOsuite Vestibular przetwarza dane dotyczące prędkości ruchów głowy i dane dotyczące prędkości ruchów gałki ocznej
(odpowiedź). Jednoczesne wyświetlanie danych dotyczących ruchów głowy i danych dotyczących ruchów gałki ocznej
umożliwia lekarzowi ustalenie, czy odpowiedź mieści się w granicach normy czy nie.
Oprogramowanie OTOsuite Vestibular rejestruje też i wyświetla informacje uzyskane podczas badań Położeniowe oraz
Okoruchowe. Badanie Położeniowe jest wykonywane przez przełożenie pacjenta z jednej pozycji do drugiej. W przykładzie
badania Dix-Hallpike pacjent jest w pozycji siedzącej. Głowa pacjenta jest obracana o 45 stopni w jedną stronę, a
następnie pacjent jest przekładany z pozycji siedzącej do pozycji leżącej na wznak. Badanie Okoruchowe polega na
spoglądaniu przez pacjenta w różnych kierunkach lub w różnych środowiskach. W przykładzie badania Spojrzeniowy pacjent
jest w pozycji siedzącej i jest proszony o popatrzenie w lewo, w prawo, w górę, w dół oraz na wprost. Badanie
Spojrzeniowy można przeprowadzić z widzeniem lub brakiem widzenia. W badaniach Położeniowe i Okoruchowe okulary
zbierają dane dotyczące głowy i oczu. Przyspieszeniomierz w małym czujniku mierzy, gdzie znajduje się głowa w przestrzeni.
Ta informacja jest pobierana i położenie głowy pacjenta oraz wszelkie ruchy podczas badania są wyświetlane w
oprogramowaniu. Szybka kamera rejestruje obraz gałki ocznej. Oprogramowanie OTOsuite Vestibular przetwarza dane
dotyczące prędkości ruchu gałki ocznej (odpowiedź). Ruch gałki ocznej jest analizowany w celu określenia prędkości fazy
wolnej (SPV). Dane dotyczące głowy są używane jedynie podczas zbierania do wyświetlania informacji, czy głowa pacjenta
porusza się, i do kierowania wykonującego badanie w celu ustawienia głowy pacjenta odpowiednio do badania. Nazywamy
to informacjami zwrotnymi o położeniu głowy. Badania, w których jest mierzona prędkość fazy wolnej, wyświetlają wykres
położenia gałki ocznej i punkty prędkości fazy wolnej w postaci wykresu. W badaniu Okoruchowe są 2 badania — VOR i
Skośne odchylenie, które nie są badaniami SPV. VOR (odruch przedsionkowo-oczny) umożliwia wykonanie badania
wzrokowego VVOR oraz badanie stłumienia VOR (VORS). To badanie jest bardzo podobne do badania ruchów impulsowych
głowy, z tym że ruch głowy jest wolny (0,5 Hz) i mały (10 stopni). W badaniu VVOR pacjent jest w pozycji siedzącej, a osoba
przeprowadzająca badanie wykonuje ruchy jego głową na boki (jak w sinusoidzie), podczas gdy pacjent patrzy na cel fiksacji.
W badaniu VORS pacjent jest w pozycji siedzącej, a osoba przeprowadzająca badanie wykonuje ruchy jego głową na boki
(jak w sinusoidzie), podczas gdy pacjent patrzy na poruszający się punkt rzutowany z okularów przez jeden z laserów. Ta
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analiza przypomina badanie ruchów impulsowych głowy, gdzie jednoczesne wyświetlanie danych dotyczących ruchów głowy
i danych dotyczących ruchów gałki ocznej umożliwia lekarzowi ustalenie, czy odpowiedź mieści się w granicach normy czy
nie. W badaniu Skośne odchylenie (znanym też pod nazwą badania zasłaniania oczu lub badania naprzemiennego zasłaniania
oczu) pacjent jest w pozycji siedzącej, a wykonujący badanie zasłania i odsłania jego oko. Oprogramowanie
OTOsuite Vestibular mierzy wykres położenia gałki ocznej w warunkach zasłonięcia oraz odsłonięcia i wyświetla średnie
przesunięcie położenia gałki ocznej

1.2

Przeznaczenie
System ICS Impulse umożliwia ocenę odruchu przedsionkowo-ocznego (VOR) i oczopląsu przez pomiar, rejestrowanie,
wyświetlanie i analizowanie ruchów gałki ocznej oraz głowy.

1.3

Użytkownik docelowy
Uwaga • System ICS Impulse jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny.

W niniejszym podręczniku opisano korzystanie z urządzenia w połączeniu z oprogramowaniem do badania układu
przedsionkowego u dzieci i dorosłych. Przyjęto założenie, że czytelnicy podręcznika dysponują wiedzą medyczną i naukową
leżącą u podstaw stosowanych procedur. Z tego względu metody badania zostały omówione tylko w stopniu niezbędnym do
poprawnego i bezpiecznego korzystania z systemu ICS Impulse.
Więcej informacji można znaleźć w filmie instruktażowym dotyczącym vHIT i pod adresem www.icsimpulse.com. Więcej
informacji na temat badań powiązanych z systemem ICS Impulse można znaleźć na stronie www.headimpulse.com.

1.4

Informacje o tym podręczniku
Ten podręcznik jest przewodnikiem dotyczącym używania podstawowych funkcji wymaganych do nawigacji w
oprogramowaniu OTOsuite Vestibular oraz różnych modułach oprogramowania OTOsuite Vestibular. Obejmuje to kluczowe
funkcje, takie jak drukowanie wyników badań, obsługa pacjentów i administrowanie użytkownikami oraz zarządzanie danymi
i urządzeniami testowymi.

Szkolenie
Zalecane jest, aby przed rozpoczęciem badania pacjentów zapoznać się z funkcjami oferowanymi przez oprogramowanie
OTOsuite Vestibular oraz urządzenie testowe. Na stronie ► 84 można znaleźć informacje o trybie szkolenia, którego celem
jest pomoc w nauce wykonywania poprawnych manewrów ruchów impulsowych głowy przed rozpoczęciem badania
pacjentów.

1.4.1

Bezpieczeństwo systemu ICS Impulse
Niniejszy podręcznik zawiera informacje oraz przestrogi, do których należy się stosować, aby zapewnić bezpieczne
użytkowanie systemu ICS Impulse.

Zachować ostrożność • W każdym przypadku należy się też stosować do obowiązujących przepisów lokalnych.

W odpowiednich miejscach zamieszczono informacje dotyczące bezpieczeństwa, a ogólne aspekty bezpieczeństwa opisano
na stronie ► 11.
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1.5

Konwencje typograficzne
Użycie symboli Ostrzeżenie, Zachować ostrożność oraz Uwaga
W podręczniku są używane następujące symbole ostrzegawcze w celu zwrócenia uwagi na informacje dotyczące
bezpiecznego i prawidłowego używania urządzenia lub oprogramowania:

Ostrzeżenie • Oznacza, że występuje ryzyko śmierci lub odniesienia poważnych obrażeń przez użytkownika lub
pacjenta.

Zachować ostrożność • Oznacza, że występuje ryzyko odniesienia obrażeń przez użytkownika lub pacjenta bądź ryzyko
uszkodzenia danych lub urządzenia.

Uwaga • Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę.

1.5.1

Nawigacja w obrębie tego podręcznika
Karty okien, ikony i funkcje do wybrania są wyświetlane pogrubioną czcionką, na przykład:

•

10
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Uwagi i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Niniejszy podręcznik zawiera informacje oraz ostrzeżenia, do których należy się stosować, aby zapewnić bezpieczne
użytkowanie urządzeń i oprogramowania będących tematem tego podręcznika. W każdym przypadku należy się też stosować
do obowiązujących przepisów lokalnych.
Produkty ICS firmy Otometrics nie są przeznaczone do użytku z jakimikolwiek urządzeniami, które nie zostały zatwierdzone
przez firmę Otometrics. Łączenie złożonych, niezatwierdzonych części może powodować zwiększony upływ prądu. Wszystkie
elementy systemu ICS Impulse nadają się do stosowania w środowisku pacjenta.
Jeśli system ICS Impulse jest używany w połączeniu z urządzeniem testowym, należy przestrzegać wszystkich informacji,
przestróg Zachować ostrożność i ostrzeżeń urządzenia testowego.
Informacje z zakresu specyfikacji bezpieczeństwa dotyczących modułów i urządzeń testowych zawierają właściwe instrukcje.
1. Okulary systemu ICS Impulse nie zawierają żadnych części przeznaczonych do obsługi przez użytkownika. Ze względów
bezpieczeństwa oraz zachowania gwarancji czynności serwisowe oraz naprawy sprzętu elektromedycznego powinny być
wykonywane tylko przez producenta urządzenia lub personel w autoryzowanych punktach serwisowych. W przypadku
stwierdzenia usterek w funkcjonowaniu urządzenia należy sporządzić szczegółową listę usterek i skontaktować się z
dostawcą. Nie wolno używać urządzenia, w którym występują usterki.
2. Trzymać urządzenie z dala od płynów. Nie dopuścić, aby do urządzenia dostała się wilgoć. Wilgoć wewnątrz urządzenia
może spowodować jego uszkodzenie, a także porażenie prądem użytkownika lub pacjenta.
3. Nie można używać aparatu w obecności środków łatwopalnych (gazów) lub w środowisku bogatym w tlen.
4. Na potrzeby kalibracji stosowane jest urządzenie laserowe klasy 2. Wiązki lasera są wypuszczane z przedniej części
okularów i wyświetlane na twardej powierzchni.

Zachować ostrożność • Nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę lasera. Korzystanie z narzędzi regulacji
lub wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może narazić na niebezpieczne
promieniowanie.

5. Zaleca się zainstalowanie urządzenia w otoczeniu o minimalnym wpływie elektryczności statycznej, np. przy
wykorzystaniu antystatycznego pokrycia podłóg.
6. Nie wolno spożywać, wkładać do ognia ani wykorzystywać żadnych elementów w sposób inny niż opisany w sekcji
Przeznaczenie produktu w tym podręczniku.
7. Urządzenie można utylizować tak jak typowe odpady elektroniczne, zgodnie z lokalnymi przepisami.
8. Ze względów bezpieczeństwa i z powodu wpływu na kompatybilność elektromagnetyczną akcesoria podłączane do
gniazd sprzętu muszą być tego samego typu co akcesoria oryginalne.
9. Urządzenie jest odłączane od sieci elektrycznej przez wyjęcie przewodu USB.

Otometrics - ICS Impulse USB
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10. Nie należy dotykać jednocześnie pacjenta i części, które nie są sprzętem medycznym, czyli laptopa, komputera lub
drukarki.
11. Wystawienie na oddziaływanie pól elektromagnetycznych może powodować zakłócenia procesu rejestrowania
poprawnych pomiarów. ICS Impulse Kamery i żyroskopy systemu są podatne na zakłócenia elektryczne. Należy unikać
wyładowań statycznych i pól elektromagnetycznych.
12. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać korzystanie ze sprzętu.
13. Zainstalowanie oprogramowania innych firm (aplikacji, programów lub narzędzi), które nie zostało wskazane przez firmę
Natus Medical Denmark ApS, może spowodować poważne naruszenie bezpieczeństwa i efektywności tego systemu.
14. System ICS Impulse należy zainstalować i wprowadzić do eksploatacji, postępując zgodnie z informacjami dotyczącymi
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) podanymi w tym podręczniku. Przenośny i mobilny sprzęt komunikacyjny
wykorzystujący częstotliwości radiowe może wpływać na sprzęt elektromedyczny. System ICS Impulse może być
zakłócany przez inny sprzęt objęty wymaganiami komitetu CISPR dotyczącymi emisji.
15. Używanie akcesoriów i przewodów innych niż wskazane dla tego urządzenia może spowodować podniesienie poziomów
emisji lub obniżenie odporności systemu ICS Impulse. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ► 238.
16. Systemu ICS Impulse nie należy używać w sąsiedztwie innych urządzeń. Jeśli jednak jest to konieczne, należy
monitorować poprawność działania sprzętu lub systemu w docelowej konfiguracji.
17. W obudowie okularów znajduje się mały wentylator. W mało prawdopodobnym przypadku zablokowania wentylacji
zapewnianej przez wentylator temperatura okularów w kontakcie z ciałem pacjenta może wzrosnąć do 42,2°C.
18. Badania ruchów impulsowych głowy nie należy wykonywać u pacjentów z urazami szyi ani pacjentów, którym lekarz
polecił unikać wykonywania ruchów szyją.
19. Ostrzeżenia

Podczas podłączania sprzętu do złączy USB należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
•

Sprzęt musi mieć certyfikat zgodności ze stosownymi normami bezpieczeństwa EN/IEC, np. z normą
EN/IEC 60950.

•

Użytkowanie podłączonego sprzętu w środowisku pacjenta — zob. Uwaga 1. Należy się upewnić, że
system elektryczny do zastosowań medycznych spełnia wymogi norm EN 60601-1 lub IEC 60601-1
(2005), wyd. 3.

Uwaga 1: System ICS Impulse jest częścią systemu elektrycznego do zastosowań medycznych. Osoba
montująca system elektryczny do zastosowań medycznych musi wziąć pod uwagę, że podłączenie innego
sprzętu, który nie spełnia tych samych norm bezpieczeństwa co system ICS Impulse, może doprowadzić do
obniżenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa systemu. System ICS Impulse ma zapewnioną zgodność z
wymogami normy EN 60601-1 lub IEC 60601-1 (2005), wyd. 3, gdy komputer, drukarka itp. są
umieszczone poza zasięgiem rąk pacjenta, tj. w odległości nie mniejszej niż 1,5 m/5 stóp.
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Uruchamianie systemu
1. Włącz komputer.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę OTOsuite Vestibular.

Uwaga • Aby przedłużyć okres eksploatacji elementów okularów, najlepiej jest zamykać oprogramowanie, gdy nie jest
używane. Gdy oprogramowanie jest otwarte, cały czas obraca się wentylator, który chłodzi okulary.

Logowanie

Uwaga • W nowej instalacji oprogramowania OTOsuite Vestibular udostępniana jest nazwa użytkownika i hasło dla
administratora. NIE NALEŻY usuwać nazwy użytkownika ani hasła z ekranu logowania, dopóki nie zostanie dodana co
najmniej jedna nowa nazwa użytkownika i hasło. Upewnij się, że co najmniej jeden użytkownik ma uprawnienia
administratora. Informacje na temat dodawania nowych użytkowników można znaleźć na stronie ► 209.

Ekran logowania

Uwaga • W haśle jest uwzględniana wielkość liter.

1. Wprowadź swoją nazwę użytkownika.
2. Wprowadź swoje hasło i kliknij przycisk OK

Otometrics - ICS Impulse USB
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4

Omówienie ekranu oprogramowania
OTOsuite Vestibular

Panel
nawigacyjny

A — ogólne funkcje dotyczące pacjentów, w tym konfigurowanie nowego pacjenta i uzyskiwanie
dostępu do listy wszystkich pacjentów, dla których zebrano dane. Lista Protokół automatyczny
umożliwia otwieranie funkcji dotyczących pacjentów, w tym funkcji modyfikowania informacji o
pacjencie i uruchamiania badań. Opcja Zebrane badania powoduje otwarcie listy wszystkich
wcześniej zebranych badań uporządkowanych według dat badań. Zobacz informacje na stronie ►
29.
B — elementy pogrupowane w zestawy menu. Licencja zawarta w okularach określa, które menu
grup badań (na przykład Okoruchowe , Ruchy impulsowe głowy itp.) są otwierane przy pierwszym
uruchomieniu oprogramowania OTOsuite Vestibular. Kliknij ikonę

, aby wyświetlić, lub ikonę

,

aby ukryć elementy wymienione w menu grupy. W przypadku ponownego uruchomienia
oprogramowania grupy pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniej sesji.

Uwaga • Dane zebrane wcześniej dla pacjenta są wskazywane znakiem zaznaczenia obok nazw
poszczególnych typów badań.

C — przycisk pozwalający wyświetlić Instrukcja obsługi.
Pasek stanu

14

Przycisk pozwalający wyświetlić panel nawigacyjny (D), przycisk Wyloguj (E), bieżącego operatora (F),
stan systemu (G), bieżącą datę (H) i bieżącą godzinę (I).
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Okna w kartach

Karty górnego poziomu dotyczą grup menu, z których został otwarty element w grupie. W tym
przykładzie karta górnego poziomu to Okoruchowe (K). Dostępny jest odpowiadający jej podzestaw
kart (J). Aktywnym oknem jest okno służące do zbierania danych. Karty innych okien umożliwiają
przeglądanie i porównywanie wyników danych.

Moduł uruchomieniowy
Badanie otwierane przy uruchamianiu oprogramowania OTOsuite Vestibular zależy od ustawień w oknie Opcje badania. Z
menu Opcje w panelu nawigacyjnym kliknij pozycję Opcje badania. Spowoduje to otwarcie okna Ogólne zawierającego
ustawienia dla pozycji Protokół automatyczny:
•

Protokół automatyczny ustawiony na Wył. — badaniem otwieranym przy uruchomieniu aplikacji jest wybrany Moduł
uruchomieniowy. Aby zmienić badanie na inne, wybierz badanie z listy Moduł uruchomieniowy.

•

Protokół automatyczny ustawiony na Wł. — badaniem otwieranym przy uruchomieniu aplikacji jest pierwsze badanie
w oknie Protokół automatyczny.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Rozpoczęcie zbierania danych
Aby rozpocząć zbieranie danych, kliknij nazwę typu badania na liście Protokół automatyczny lub kliknij nazwę badania w
odpowiedniej grupie badań w panelu nawigacyjnym.
•

Protokół automatyczny — w grupie Listy badań kliknij opcję Protokół automatyczny.

Na liście kliknij nazwę typu badania.

Nazwy, które są wyszarzone na liście, oznaczają, że okulary nie zawierają
licencji dla tej grupy badań.
Informacje na temat modyfikowania listy Protokół automatyczny można
znaleźć na stronie ► 187.

Oknem początkowym jest okno Konfiguracja badania. Opcje do wyboru w tym oknie odpowiadają wybranemu
typowi badania. Ustawienie opcji Skrętny odpowiada ustawieniu w oknie Opcje badania.
Protokół automatyczny ustawiony na Wł. — na koniec każdego zbierania oknem początkowym dla każdego nowego
typu badania jest okno Zbieranie, wyjąwszy następujące warunki:
•

Rozmiar obszaru zainteresowania (ROI) różni się od poprzedniego typu badania (na przykład Dix-Hallpike na

Ruchy impulsowe głowy
•

lub wymagana jest ramka referencyjna Skrętny, ponieważ dla żadnego z poprzednich typów badań na liście
nie była wybrana opcja Skrętny.

W przypadku tych wyjątków oknem początkowym dla każdego nowego typu badania jest okno Konfiguracja badania.

Protokół automatyczny ustawiony na Wył. — kliknięcie nazwy typu badania przypomina kliknięcie nazwy typu
badania w panelu nawigacyjnym: Następuje zebranie pojedynczego badania i na koniec zbierania wyświetlane jest
okno Analiza. W przypadku ustawienia Brak widzenia używane jest ustawienie wskazane w nazwie typu badania
(zamiast ustawienia wybranego w oknie Opcje badania). To ustawienie można zmienić w oknie Konfiguracja badania
przed rozpoczęciem zbierania.
•

16

Nazwa badania w panelu nawigacyjnym — kliknij nazwę badania.
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W oknie Konfiguracja badania wybrany jest pierwszy przycisk opcji (przycisk opcji
skrajnie po lewej). Opcje Brak widzenia i Skrętny są ustawione zgodnie z
ustawieniami w oknie Opcje badania. Zmiany ustawień Brak widzenia i Skrętny
pozostają po wybraniu nowych manewrów badania. Po zakończeniu każdego badania
wyświetlane jest okno Analiza.

Pilot do prezentacji
Pilot do prezentacji zapewnia alternatywną metodę wykonywania niektórych funkcji badań:
•

W przypadku używania
obrazka Informacje

zwrotne o położeniu
głowy

Przed rozpoczęciem zbierania danych, zamiast klikać przycisk Środek, naciśnij lewy
przycisk i przytrzymaj go przez co najmniej 2 sekundy. (Ekran zostanie zaktualizowany
po zwolnieniu przycisku).

•

Aby rozpocząć badanie

Naciśnij lewy przycisk

•

Aby przedłużyć bieżące
badanie

Po rozpoczęciu zbierania danych naciśnij lewy przycisk i przytrzymaj go, aż rozlegnie
się dźwięk potwierdzający przedłużenie badania. (Ekran zostanie zaktualizowany po
zwolnieniu przycisku).

•

Aby zatrzymać badanie

Naciśnij prawy przycisk

•

Aby ustawić znacznik
zdarzenia na wykresie dla
dowolnego badania SPV

Po rozpoczęciu zbierania danych naciśnij lewy przycisk.

•

Aby oznaczyć wykres
badania Skośne

Naciśnij lewy przycisk, aby wskazać, że oko jest zasłonięte

odchylenie

Naciśnij lewy przycisk, aby wskazać, że oko nie jest zasłonięte

Więcej informacji na temat pilota do prezentacji można znaleźć na stronie ► 218.

Zmiana rozmiaru obszarów ekranu

Uwaga • Jeśli obszary ekranu są rozdzielone grubym, niebieskim paskiem, rozmiar obszarów można zmieniać. Na
przykład aby zwiększyć szerokość panelu nawigacyjnego, należy umieścić kursor na niebieskim pasku, aż pojawi się
podwójna strzałka (A), kliknąć lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć pasek w nowe miejsce. Tak jak zostało tu
pokazane, te paski rozdzielają okna pionowo, ale można też rozdzielać okna poziomo.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Przełączanie między trybami widoku
Domyślnie wyniki wszystkich badań (Okoruchowe, Ruchy impulsowe głowy i Położeniowe ) są wyświetlane w oknach o
równym rozmiarze (normalny tryb widoku).
Aby powiększyć jedno okno należące do grupy, kliknij niewielkie pole w prawym górnym rogu tego okna.

Przykład normalnego trybu widoku przedstawiający okno (Analiza 2D w małym polu (A) dla badania Ruchy impulsowe
głowy)

18
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Aby powrócić do normalnego trybu widoku, kliknij dwa nachodzące na siebie pola w powiększonym oknie.

Przykład normalnego trybu widoku przedstawiający dwa nachodzące na siebie pola (B) (Analiza 2D)

Wyświetlanie wykresów położenia gałki ocznej
W badaniach obejmujących wykresy położenia gałki ocznej można dostosowywać wyświetlanie.
W zależności od ustawień w oknie Opcje badania będą wyświetlane wykresy poziomego (HR) i pionowego (VR) położenia
gałki ocznej w oknie Wykresy położenia gałki ocznej. Zbieranie i Analiza mają osobne ustawienia. Te ustawienia mają
wpływ na wszystkich pacjentów.

Podczas wyświetlania danych pacjenta w oknie Analiza można wprowadzać zmiany, które dotyczą wyłącznie otwartego
pacjenta.
Aby zmienić wyświetlanie wykresów, zaznacz lub odznacz odpowiednie pole wyboru na legendzie wykresu. Nowe
ustawienie nadal obowiązuje w przypadku ponownej analizy badania. Gdy plik pacjenta jest zamknięty lub wybrano inne
badanie z listy badań dla danego pacjenta, ekran zmienia się w zależności od tego, co zostało wybrane w oknie Opcje
badania.

Uwaga • Dowolna zmiana wprowadzona do ustawienia w oknie Opcje badania, gdy jest otwarty pacjent, zostanie
zastosowana do tego otwartego pacjenta.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Zarządzania danymi badań
Aby wyświetlić dane badania, otwórz pacjenta. Aby wyświetlić listę wszystkich badań wykonanych dla otwartego pacjenta,
kliknij opcję Zebrane badania w grupie Listy badań. Badania są zorganizowane według dat badań. Zobacz informacje na
stronie ► 29.

5.1

Lista badań — analiza jednego badania
Okno Badanie umożliwia wyświetlanie listy badań pacjenta. Klikanie nagłówków kolumn umożliwia zmianę kolejności
badań, co ułatwia odszukanie konkretnego badania. Istnieje możliwość dodawania uwag do konkretnego badania.

Wybieranie badania
Aby wyświetlić konkretne badanie,
kliknij kartę okna Badanie, a następnie
kliknij wybrane badanie w celu
podświetlenia go.
Aby ułatwić odszukanie konkretnego
badania, kliknij jeden z nagłówków
kolumn. Kliknij nagłówek kolumny Data
i godzina, aby zmienić kolejność z
rosnącej (od badań starszych do
nowszych) na malejącą (od badań
nowszych do starszych).

Dodawanie uwag do wybranego badania
Dodatkowe informacje na temat uwag do badania znajdują się na stronie Wprowadzanie uwag do badania ► 23.
Po wybraniu badania dodaj uwagi w
•

oknie Uwagi lub

•

kliknij okno Uwagi zawierające narzędzia do edycji.

Uwagi są widoczne w oknach Badanie i Uwagi.

Aby oznaczyć badanie jako przeznaczone do określonego celu (np. wskazania nietypowych wyników badań), zaznacz pole
wyboru pod nagłówkiem kolumny oznaczonym symbolem unikatowego identyfikatora.
.
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Usuwanie wybranego badania
Aby usunąć badanie, zaznacz je i kliknij przycisk Usuń badanie. Dodatkowe informacje na temat wybierania badania
znajdują się na stronie Wybieranie badania ► 20.

Zachować ostrożność • Jeśli zdecydujesz się na usunięcie wybranego badania i klikniesz przycisk Tak po otrzymaniu
monitu, dane badania zostaną trwale usunięte. Nie ma możliwości odzyskania badania.

Usuwanie nagrań wideo
Zaleca się usuwanie niepotrzebnych nagrań wideo w celu oszczędzania miejsca na dysku. Po usunięciu nagrań wideo nie jest
możliwe odzyskanie danych wideo.
Jeśli w oknie opcji Ogólne ustawienie Automatyczne zapisywanie wideo jest ustawione na Wył., za każdym razem, gdy
jest tworzone nowe wideo, pojawia się komunikat z pytaniem, czy chcesz zapisać nowe wideo. Ta opcja umożliwia
zapisywanie tylko potrzebnych wideo.
Jeśli badanie obejmuje zarówno wideo oka, jak i wideo pomieszczenia, nie ma możliwości usunięcia tylko wideo oka lub
tylko wideo pomieszczenia.
Aby usunąć nagrania wideo dla wybranego badania, kliknij przycisk Usuń wideo. Dodatkowe informacje na temat
wybierania badania znajdują się na stronie ► 20.

Zmiana nazwy badania
Jeśli badanie zostało wykonane przy użyciu niewłaściwej nazwy (na przykład wybranym badaniem Próba kaloryczna było
Lewe zimnym, ale wykonanym badaniem Próba kaloryczna było Prawe zimnym), nazwę badania można zmienić. Kliknij
opcję Zmień nazwę badania. Wybierz nową nazwę badania z listy rozwijanej badań. Jeśli stan Brak widzenia nie jest
poprawny, zaznacz lub odznacz pole wyboru Brak widzenia. Kliknij opcję Zapisz.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Nagrania wideo Ruchy impulsowe głowy
Na stronie ► 112 znajdziesz informacje na temat usuwania nagrań wideo z okna Ruchy impulsowe głowy Odtwórz.

Nagrania wideo Nagrywanie/odtwarzanie nagrania wideo
Aby usunąć nagrania wideo, w menu Wideo kliknij pozycję Nagrywanie/odtwarzanie nagrania wideo. Kliknij opcję
Odtwórz. Jeśli badanie nie zostało podświetlone, kliknij odpowiednie badanie, aby je zaznaczyć. Kliknij opcję Usuń wideo.

Zachować ostrożność • Jeśli zdecydujesz się na usunięcie wideo dla wybranego badania i klikniesz przycisk Tak po
otrzymaniu monitu, dane wideo zostaną trwale usunięte. Nie ma możliwości odzyskania danych wideo.

22

Otometrics - ICS Impulse USB

5 Zarządzania danymi badań

Wprowadzanie uwag do badania
Uwagi do badania są dodawane w oknie Uwagi, które oferuje narzędzia do edycji.
Okno Uwagi
(Ruchy impulsowe głowy )

Wytnij zaznaczony tekst
Kopiuj zaznaczony tekst
Wklej wycięty lub skopiowany tekst
Zastosuj pogrubienie
Zastosuj kursywę
Zastosuj podkreślenie
Cofnij działania (wprowadzanie tekstu,
formatowanie tekstu itp.), począwszy od
ostatniego działania, w kolejności
odwrotnej do wykonywania działań.
Odwraca cofanie, począwszy od ostatniego
cofnięcia i w kolejności odwrotnej do
działań cofania.

Uwagi dodane podczas badania są zapisywane zgodnie z typem badania i sesji. Można je wyświetlać i edytować w oknie
Uwagi wybranego badania.

Edytowanie uwag
Uwagi są widoczne w oknach Badanie i Uwagi.

Uwagi można edytować w oknie Uwagi wybranego badania. W kolumnie Uwagi okna Badanie można dodawać i usuwać
tekst.

Uwagi w oknie Przeglądanie opcji raportu
Uwagi do badania dodane podczas analizy można wyświetlać (ale nie edytować) w oknie Przeglądanie opcji raportu. Uwagi
można uwzględnić w raporcie.

Otometrics - ICS Impulse USB
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5.2

Lista badań — analiza połączonych badań
To okno listy badań umożliwia wybranie badań do uwzględnienia w analizie połączonych badań. Ta analiza połączonych
badań jest widoczna w oknie analizy (na przykład analizy Heksagram badań Ruchy impulsowe głowy) oraz w raporcie.
Wybieranie badań do uwzględnienia
Aby dodać badania, kliknij przycisk obok nazwy badania w kolumnie Pokaż. Aby usunąć badania, kliknij przycisk obok
nazwy badania w kolumnie Pokaż.
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6

Wprowadzanie/listy danych pacjenta
Bieżący pacjent
Grupa Bieżący pacjent udostępnia informacje o obecnie otwartym pacjencie.

•

Kliknij przycisk Edytuj, aby zmodyfikować informacje o pacjencie.

•

Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć bieżącego pacjenta i uruchomić nowego pacjenta tymczasowego.

Uwaga • Jeśli nie jest otwarty żaden pacjent, dostępny jest pacjent tymczasowy. Pacjent tymczasowy umożliwia
przeprowadzenie badania bez konieczności wprowadzania danych pacjenta.

Pacjentowi tymczasowemu zostaje nadany unikatowy numer generowany na podstawie daty i godziny utworzenia rekordu
pacjenta (rrrrmmddggmmss, gdzie rrrr=rok, mm=miesiąc, gg=godzina, dd=dzień, mm=minuta i ss=sekunda).
Po zapisaniu danych zostanie wyświetlony monit o edycję informacji pacjenta tymczasowego. Informacje na temat edycji
informacji istniejącego pacjenta można znaleźć na stronie ► 26.

Grupy pacjentów
Ta grupa umożliwia tworzenie nowego pacjenta, przeglądanie listy istniejących pacjentów i przeglądanie wszystkich badań
dostępnych dla pacjenta.

Nowy pacjent
Aby wprowadzić informacje dla nowego pacjenta, kliknij opcję Nowy pacjent i dodaj informacje o pacjencie w
następującym formularzu:

Otometrics - ICS Impulse USB

25

6 Wprowadzanie/listy danych pacjenta

•

Pola, które nie mogą pozostać puste, zostały oznaczone gwiazdką (*).

•

Maksymalna długość każdej pozycji to 45 znaków.

•

Identyfikator pacjenta może zawierać cyfry, litery lub kombinację cyfr i liter.

•

Aby określić płeć (Gender), kliknij strzałkę w dół i wybierz odpowiednią pozycję.

•

Format daty urodzenia zależy od konfiguracji komputera i może być wyświetlany w postaci mm/dd/rrrr lub dd/mm/rrrr,
gdzie mm=miesiąc, dd=dzień i rrrr=rok. Dozwolone są wyłącznie znaki numeryczne (nie można używać znaków
alfanumerycznych).

Uwaga • Wprowadzenie daty urodzenia pacjenta jest wymagane do określenia danych normatywnych zależnych od
wieku wykorzystywanych do obliczania wzmocnień ruchów impulsowych głowy dla danego pacjenta.

Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć formularz bez zapisywania zmian. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

Uwaga • System wyświetla komunikat ostrzegawczy w przypadku pierwszego wystąpienia pustej wartości pozycji
wymaganej.

Istniejący pacjent

Uwaga • Pełny opis operacji na liście pacjentów jest dostępny na stronie ► 181.
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W grupie Pacjenci kliknij pozycję Lista pacjentów. Wyświetlone okno zapewnia dostęp do istniejących pacjentów.
Informacje o pacjencie są podzielone na kolumny odpowiednie dla typu informacji, takich jak nazwisko pacjenta i jego
numer identyfikacyjny.
Te kolumny umożliwiają wyszukanie konkretnego pacjenta przez wprowadzenie kilku znaków informacji identyfikujących:
Nazwisko.

W przypadku kolumn, w których jest dostępna funkcja wyszukiwania, kliknij poniżej tytułu
kolumny. Pojawi się pionowy kursor (A) oraz przycisk umożliwiający czyszczenie wyszukiwania (B).
•

Wpisz co najmniej jedną literę lub cyfrę do wyszukania.

•

Aby wyczyścić wprowadzony tekst, kliknij przycisk

.

Badania zebrane dla istniejącego pacjenta są oznaczane znakiem wyboru w odpowiedniej kolumnie badania:

Okoruchowe
Ruchy impulsowe głowy
Położeniowe
Próba kaloryczna
Wideo (Wideookulary Frenzla)

Uwaga • Symbol unikatowego identyfikatora (

) oznacza badania lub nagrania wideo, które użytkownik

postanowił wskazać jako przeznaczone do określonego celu (np. nietypowe wyniki badań, wyniki przeznaczone do
wykorzystania w badaniu naukowym itp.).

Aby wybrać pacjenta, kliknij jego imię. Przyciski w dolnej części listy pacjentów umożliwiają otwieranie i edytowanie pliku
pacjenta:
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•

Kliknij przycisk Otwórz lub kliknij dwukrotnie pozycję pacjenta, aby otworzyć pacjenta w celu wyświetlenia wyników
badania.
Dane zebrane wcześniej dla pacjenta są wskazywane znakiem zaznaczenia obok nazw
poszczególnych typów badań.

Uwaga • Aby wyświetlić listę wszystkich badań wykonanych dla otwartego
pacjenta, kliknij opcję Zebrane badania w grupie Listy badań. Badania są
zorganizowane według dat badań. Zobacz informacje na stronie ► 29.

•

Kliknij przycisk Edytuj, aby wprowadzić zmiany w danych istniejącego pacjenta.
Informacje o pacjencie można modyfikować, korzystając z tego formularza:

Pola, które nie mogą pozostać puste, zostały oznaczone gwiazdką (*).
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Scalanie dwóch pacjentów
Okno Scal umożliwia połączenie danych pochodzących od dwóch pacjentów w jednego pacjenta.
1. W grupie Pacjenci kliknij pozycję Lista pacjentów.
2. Kliknij kartę okna Scal.

Uwaga • Nie jest możliwe scalenie pacjenta, który jest właśnie otwarty. Pierwszy wybrany pacjent jest
identyfikowany jako Pacjent nr 1. Drugi wybrany pacjent jest identyfikowany jako Pacjent nr 2.

3. Wybierz dwóch pacjentów do scalenia.

Uwaga • Nie jest możliwe scalenie pacjentów, jeśli wybrano więcej niż dwóch.

4. Kliknij opcję Scal. (Przycisk znajduje się w prawym dolnym rogu okna).
5. Z listy Pacjent nr 1 lub Pacjent nr 2 wybierz wymagane Nazwisko, Imię, ID pacjenta, Płeć oraz Data urodzenia do
scalenia i uwzględnienia w nowym pliku utworzonym ze scalonych plików.

Uwaga • Dla każdego pola należy dokonać wyboru, nawet jeśli nie ma wpisu na żadnej liście pacjentów. Dane są
scalane w pliku pacjenta utworzonym jako pierwszy.

6. Kliknij opcję OK. Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający pomyślne scalenie wybranych plików pacjentów.

Lista Zebrane badania
Aby wyświetlić listę wszystkich badań wykonanych
dla otwartego pacjenta, kliknij opcję Zebrane
badania w grupie Listy badań. Badania są
zorganizowane według dat badań.
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W oknie są wyświetlane wszystkie dane zebrane
dla danego pacjenta. Badania są zorganizowane
według dat i grup badań. (Najnowsze badania są
wymienione na końcu).
Każda grupa badań zawiera wszystkie typy badań
wykonane w ramach tej grupy.
Kliknij przycisk ▶ w celu ukrycia listy badań dla
określonych badań lub określonej grupy badań.
Kliknij nazwę badania, aby wyświetlić dane tego
badania. Informacje o listach badań można znaleźć
na stronie ► 20.

Wylogowywanie
Aby się wylogować, kliknij przycisk Wyloguj (A) w lewym dolnym rogu ekranu.
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7

Czynności przygotowawcze przed badaniem

7.1

Przygotowanie pacjenta
Ostrzeżenie • Badania ruchów impulsowych głowy nie należy wykonywać u pacjentów z urazami szyi oraz pacjentów,
którym lekarz polecił unikać wykonywania ruchów szyją.

Przed badaniem poinformuj pacjenta o następujących zaleceniach ogólnych:
•

Na 48 godzin przed badaniem nie należy spożywać alkoholu.

•

Należy zrezygnować z makijażu oczu.

•

Należy ubrać się wygodnie.

7.2

Przygotowanie okularów

7.2.1

Czyszczenie i konserwacja
Okulary ICS Impulse nie wymagają konserwacji profilaktycznej. Oto zalecane wskazówki dotyczące czyszczenia i konserwacji.
•

Załóż pokrywę obiektywu na kamerę, gdy okulary nie są używane.

•

Dbaj o czystość i możliwie najstaranniejsze czyszczenie urządzenia. Usuwaj kurz za pomocą miękkiej ściereczki.

•

W razie potrzeby oczyść obudowę okularów za pomocą wilgotnej ściereczki zwilżonej w roztworze wody i łagodnego
detergentu. Nie dopuszczaj, aby do wnętrza okularów dostała się wilgoć. Chroń wentylator chłodzący przed wilgocią.

Zachować ostrożność • Nigdy nie spryskuj elementów okularów środkami czyszczącymi ani ich w nich nie zanurzaj.
Może to spowodować zanieczyszczenie układów elektronicznych i/lub optycznych.

•

W razie potrzeby oczyść lustro i/lub obiektyw za pomocą dołączonej ściereczki. Odciski palców na powierzchniach lustra
mogą spowodować niedokładne wykrywanie źrenicy. Jeśli obiektyw lub lustro nie są czyste, podczas zbierania danych
będą widoczne artefakty.

Zachować ostrożność • Nieodpowiednie czyszczenie lustra lub obiektywu może spowodować zarysowanie ich
powierzchni.

Zachować ostrożność • W obudowie okularów znajduje się mały wentylator. Należy dbać, aby łopatki wentylatora
nie były niczym zablokowane.
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7.2.2

Wymiana opaski
1. Wyjmij gąbkę twarzową.
2. Za pomocą długopisu pchnij plastikowy zaczep do środka i
wyciągnij zaczep opaski przymocowany do okularów.
3. Powtórz tę czynność po drugiej stronie.
4. Wyjmij przewód z obu zaczepów opaski.

5. Weź nowy zestaw opaski.
6. Przymocuj zaczepy opaski po obu stronach okularów.
7. Przymocuj przewód do obu zaczepów opaski.

7.2.3

Wymiana gąbki twarzowej
Uwaga • Jednorazową gąbkę twarzową należy wymieniać dla każdego nowego pacjenta.

1. Aby zdjąć gąbkę twarzową, delikatnie odegnij okulary po stronie przeciwnej do kamery, a następnie odblokuj gąbkę.
Zwolnij gąbkę od drugiej strony.
2. Wyrzuć gąbkę twarzową zgodne ze stosownymi zasadami utylizacji.
3. Weź nową gąbkę twarzową.
4. Wyrównaj wypustkę gąbki twarzowej z otworem w okularach po stronie kamery.
5. Upewnij się, że gąbka twarzowa znalazła się we wnętrzu części nosowej.
6. Lekko odegnij okulary w przeciwną stronę, wyrównaj wypustkę gąbki twarzowej z otworem po tej stronie okularów.
7. Ponownie sprawdź, czy obie strony zostały całkowicie wsunięte na miejsce, naciskając każdą z nich.
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7.3

Założenie okularów
Poprawnie założone okulary opierają się wygodnie na grzbiecie nosa i nie zsuną się podczas badania.

Zachować ostrożność • Odpowiednie dopasowanie okularów jest bardzo ważne. Niewłaściwe dopasowanie okularów
może prowadzić do zbierania niedokładnych danych. Zsuwanie się okularów często prowadzi do uzyskania
niedokładnych (zbyt wysokich) wartości wzmocnienia.

Uwaga • Więcej informacji można znaleźć w filmie instruktażowym dotyczącym vHIT i pod adresem
www.icsimpulse.com.

1. Przed założeniem okularów pacjentowi upewnij się, że:
–

Okulary mają nową, nieużywaną gąbkę twarzową. Zobacz informacje na stronie ► 32.

–

Zwierciadło jest czyste. Zobacz informacje na stronie ► 31.

Uwaga • Jednorazową gąbkę twarzową należy wymieniać dla każdego nowego pacjenta.

Zachować ostrożność • Nieodpowiednie czyszczenie może spowodować zarysowanie powierzchni zwierciadeł.

2. W razie potrzeby wymień opaskę. Zobacz informacje na stronie ► 32.
3. Umieść okulary na twarzy pacjenta tak, aby opierały się na grzbiecie nosa.
4. Przełóż opaskę nad uszami pacjenta i z tyłu wokół jego głowy.
5. Zaciśnij opaskę na tyle mocno, aby okulary nie przesuwały się podczas badania.
6. Nie naprężając zbytnio kabli, tak aby można było ruszać głową podczas badania, przypnij zacisk kabla do ubrania na
prawym ramieniu pacjenta.
7. Upewnij się, że oczy pacjenta są szeroko otwarte, a położenie powiek nie przeszkadza w wykrywaniu źrenicy. W razie
potrzeby popraw ułożenie skóry wokół oczu:
Odchyl dolną część okularów od twarzy, naciągnij skórę pod oczami w dół, a następnie nałóż okulary ponownie, tak aby
przytrzymały naciągniętą skórę na miejscu. Odchyl górną część okularów od twarzy, naciągnij skórę nad oczami w górę, a
następnie nałóż okulary ponownie, tak aby przytrzymały naciągniętą skórę na miejscu.
8. Przyjrzyj się, czy okulary są dobrze dopasowane.
9. Po założeniu okularów pacjentowi i zaciśnięciu opaski sprawdź dopasowanie okularów do twarzy pacjenta. Szczeliny
między okularami a twarzą pacjenta mogą powodować zsuwanie się okularów. Jeśli tak jest, należy rozważyć użycie
gąbki twarzowej nr 2.
Szczeliny są często widoczne w przypadku użycia gąbki twarzowej nr 1 u pacjenta z płaskim grzbietem nosa, co jest
cechą często spotykaną u osób pochodzenia azjatyckiego.
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Typy gąbki twarzowej
Gąbka twarzowa nr 1

Gąbka twarzowa nr 2

Dopasowanie okularów
Niewłaściwe dopasowanie okularów

Właściwe dopasowanie okularów
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Użycie niewłaściwej gąbki twarzowej może spowodować pogorszenie jakości danych
Przykład 1 — Dane zebrane u osoby narodowości koreańskiej
Z gąbką twarzową nr 1

Wartości wzmocnienia są rozsiane, a wykresy ruchów gałki ocznej są większe niż wykres ruchów głowy. Te dane są
wynikiem zsunięcia się okularów.
Z gąbką twarzową nr 2

Wartości wzmocnienia są zebrane razem, a wykresy ruchów gałki ocznej mają zmniejszoną amplitudę. Te dane wskazują
na właściwe dopasowanie okularów.
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Przykład 2 — Dane zebrane u osoby narodowości filipińskiej
Z gąbką twarzową nr 1

Wartości wzmocnienia są zebrane razem, a wykresy ruchów gałki ocznej są poniżej wykresu ruchów głowy. Te dane
wskazują na właściwe dopasowanie okularów.
Z gąbką twarzową nr 2

Wartości wzmocnienia są rozsiane, a wykresy ruchów gałki ocznej są hałaśliwe. Gąbka twarzowa nr 2 była niewygodna,
powodując nadmierne mruganie u pacjenta i uniemożliwiając pacjentowi skupienie się na punkcie fiksacji podczas
wykonywania manewru ruchu impulsowego głowy.
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7.4

Rozwiązanie braku widzenia i zakładanie okularów

7.4.1

Przygotowanie urządzenia
1. Badania nie należy przeprowadzać w całkowicie zaciemnionych pomieszczeniach. Choć intuicyjnie może się wydawać
inaczej, najlepsze wyniki zapewnia niewielka ilość w światła w pomieszczeniu, oferująca idealne środowisko badawcze
dla pacjenta.
2. W przypadku pacjentów o długich rzęsach zaleca się usunięcie makijażu. Makijaż odkładający się po wewnętrznej
stronie czarnego okienka osłony prawego oka (przez którą śledzona jest źrenica i nagrywane są ruchy gałki ocznej)
wpływa negatywnie na śledzenie źrenicy i nagrywanie ruchu gałki ocznej.

Ważne • NIE DOTYKAJ CZARNEGO OKIENKA
Podczas korzystania z osłonki prawego oka nie dotykaj czarnego okienka. Tłuszcz na skórze zmniejsza efektywność
powłoki przeciwmgielnej okienka. Odciski palców utrudniają śledzenie źrenicy.

3. Uzyskaj rozwiązanie braku widzenia (obejmuje osłonkę prawego oka i nakładkę na lewe oko).

Zachować ostrożność • Jednorazowe akcesorium braku widzenia należy wymieniać dla każdego nowego
pacjenta. Akcesorium tego nie należy myć ani używać ponownie.

Osłonka na prawe oko

Opaska na lewe oko

4. Poinformuj pacjenta, że przez chwilę będzie przebywać w kompletnej ciemności. Zapewnij go, że chociaż nie widzi,
kamera w okularach nadal jest w stanie nagrywać ruchy jego gałki ocznej.

7.4.2

Podłączanie osłonki na prawe oko
1. Zdejmij plastikową warstewkę z tylnej części osłonki.
2. Poproś pacjenta o szerokie otwarcie oczu.

Uwaga • Ułożenie osłonki jest najłatwiejsze, jeśli wykonujący badanie i pacjent siedzą na tym samym poziomie.

3. Poproś pacjenta, aby patrzył prosto do przodu. Źrenica powinna znajdować się w centrum czarnego okna.
4. Jeśli powieka pacjenta opada, przytrzymaj ją w górze podczas zakładania osłonki. Pomoże to w utrzymaniu otwartego
oka pacjenta w trakcie badania.
5. Złóż wewnętrzną krawędź osłonki, umieszczając krawędź przy prawej stronie nosa.
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A. Krawędź

B.

Złóż krawędź wewnętrzną

6. Upewnij się, że osłonka jest wyśrodkowana na oku (nie jest odchylona w górę ani w dół).

Ważne • NIE DOTYKAJ CZARNEGO OKIENKA
Podczas korzystania z osłonki prawego oka nie dotykaj czarnego okienka. Tłuszcz na skórze zmniejsza efektywność
powłoki przeciwmgielnej okienka. Odciski palców utrudniają śledzenie źrenicy.

7. Dociśnij delikatnie wokół krawędzi, aby się upewnić, że została zapewniona pełna szczelność. Upewnij się, że osłonka
nie przepuszcza światła.

7.4.3

Podłączanie opaski na lewe oko
1. Zdejmij plastikową warstewkę z tylnej strony nakładki.
2. Poproś pacjenta o zamknięcie oka.
3. Umieść nakładkę szerszą stroną w kierunku nosa. Upewnij się, że nakładka jest wyśrodkowana na oku (nie jest odchylona
w górę ani w dół).
4. Dociśnij delikatnie wokół krawędzi, aby się upewnić, że została zapewniona pełna szczelność. Upewnij się, że nakładka
nie przepuszcza światła.

7.4.4

Sprawdzanie szczelności zakrycia przed światłem
1. Daj pacjentowi kilka minut na przystosowanie się oczu.
2. Zapytaj pacjenta, czy widzi jakiekolwiek światło. NIE proś pacjenta o spoglądanie bezpośrednio na żarówkę (reflektor,
halogen itp.).
3. Po odpowiednim zamocowaniu osłonki braku widzenia i nakładki, jeśli pacjent nie jest w stanie wykryć światła,
kontynuuj zakładanie okularów pacjentowi.

7.4.5

Zakładanie okularów na rozwiązanie braku widzenia
Uwaga • Przed umieszczeniem okularów na akcesorium braku widzenia należy się upewnić, że okulary wyposażono w
nową, nieużywaną gąbkę twarzową.

1. W oprogramowaniu OTOsuite Vestibular otwórz badanie z grupy badań Okoruchowe lub Położeniowe albo w grupie
badań Wideo otwórz pozycję Nagrywanie/odtwarzanie nagrania wideo.
2. Umieść okulary na twarzy pacjenta z osłonką wyśrodkowaną wewnątrz okularów.
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3. Zaciśnij opaskę na tyle mocno, aby okulary pozostawały na głowie pacjenta podczas badania. Okulary NIE muszą być
dopasowane tak ciasno, jak w przypadku badań ruchów impulsowych głowy.

Uwaga • Opaska musi być jedynie dopasowana na tyle, aby okulary nie zsuwały się z głowy pacjenta podczas badania
(oczopląs spontaniczny, spojrzeniowe, położeniowe). Opaski nie należy zaciskać tak mocno, jak w przypadku badań
ruchów impulsowych głowy. Zbyt mocno dopasowana opaska dociska rozwiązanie braku widzenia do twarzy,
powodując dyskomfort i utrudniając rejestrację ruchu gałek ocznych.

4. Upewnij się, że oko jest wyśrodkowane wewnątrz okienka osłonki.
Złe położenie

Dobre położenie

A. Niewyśrodkowane w pionie: powinna być widoczna większa część powieki
nad okiem.
B. Niewyśrodkowane w pionie: powinna być widoczna mniejsza część
obszaru pod okiem.
C. Niewyśrodkowane w poziomie: wewnętrzna krawędź osłonki nie znajduje
się wystarczająco blisko nosa. Zwróć uwagę na róg oka na krawędzi
osłonki.
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7.4.6

Zdejmowanie osłonki i opaski braku widzenia
Uwaga • Powolne zdejmowanie osłonki braku widzenia i nakładki jest znacznie bardziej komfortowe niż ich szybkie
usuwanie. W razie potrzeby między skórę pacjenta a osłonkę i/lub nakładkę można wprowadzić niewielką ilość wody,
co ułatwi ich zdjęcie.

1. Poproś pacjenta o zamknięcie oczu.
2. POWOLI zdejmij osłonkę i nakładkę z twarzy pacjenta.
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8

Okoruchowe

8.1

Środowisko badania
Środowiska mogą być różne, muszą jednak umożliwiać ustawienie pacjenta w odległości co najmniej jednego metra od
ściany (lub innej twardej powierzchni, która może służyć jako powierzchnia projekcyjna).Ta pozycja jest używana podczas
kalibracji oraz badań Sakada i VOR. W przypadku badań Spojrzeniowy (Spojrzeniowy, Spontaniczne) i Skośne
odchyleniepacjenta należy jedynie ułożyć w wygodnej pozycji siedzącej lub leżącej na wznak z głową uniesioną pod kątem
30°.

Do celów kalibracji i badań:

Uwaga • Pacjent powinien siedzieć na nieruchomym, nieobrotowym krześle.

1. Wybierz ścianę, która umożliwia ustawienie pacjenta w odległości co najmniej jednego metra przed punktem fiksacji.
2. Umieść na ścianie jeden z punktów fiksacji dostarczanych przez system tak, aby można było ustawić pacjenta
bezpośrednio przed punktem fiksacji.

8.2

Nagrywanie ruchu gałek ocznych podczas badania
Uwaga • Nagranie.

W oknie Wideo jest wyświetlany obraz gałki ocznej.
Opcja Nagranie (A) jest zaznaczona domyślnie. Nagrywanie wideo oka i zbieranie danych rozpoczynają się w tym samym
momencie.
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8.3

Wykrywanie źrenicy
Instrukcje dotyczące poprawnego zakładania samych okularów można znaleźć na stronie ► 33.
Instrukcje dotyczące poprawnego zakładania akcesorium braku widzenia można znaleźć na stronie ► 37.
1. Wybierz badanie: Spojrzeniowy, VOR, Skośne odchylenie lub Sakada.
2. Wybierz typ badania. Dostępne są na przykład dwa typy dla badania Spojrzeniowy: Spojrzeniowy i Spontaniczne.

Uwaga • Brak widzenia nie powinna być zaznaczona.

3. W przypadku korzystania z akcesorium braku widzenia zaznacz pole wyboru Brak widzenia.

Uwaga • Bez licencji nie jest możliwe ustalenie, czy podczas badania występuje oczopląs Skrętny. Zakupienie licencji
zapewnia wykres położenia gałki ocznej i wykres SPV.

4. Aby zebrać dane Skrętny, zaznacz pole wyboru Skrętny. (Aby pole wyboru Skrętny było zaznaczone domyślnie, w
oknie Opcje badania wybierz opcję dla tego typu badania w odpowiednim oknie dla tej grupy badań). Należy zapoznać
się z informacjami na stronie ► 267, gdzie opisano kwestię zwiększenia rozmiaru pliku wideo, gdy jest zaznaczona opcja
Skrętny.
5. Wybierz manewr badawczy (A). Na przykład dla badania Spojrzeniowy jest dostępnych siedem manewrów: Środek,
Lewe, Z odbicia — w lewo, Prawe, Z odbicia — w prawo, W górę i W dół.

Uwaga • Wybranie opcji Brak widzenia lub Skrętny zmienia szybkość zbieranych klatek na 60 kl./sek. (klatek na
sekundę). Taka szybkość pozwala na dłuższe otwarcie migawki aparatu (zwiększenie ekspozycji na światło), czego
efektem jest lepsza jakość obrazu.
Gdy jest wybrana opcja Brak widzenia, w kolumnie braku widzenia na liście badań widnieje znacznik wyboru.

6. W przypadku zbierania danych Skrętny
A. Poinstruuj pacjenta, aby patrzył prosto przed siebie i miał oczy szeroko otwarte.
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B. Kliknij opcję Przechwyć. W prawym dolnym rogu okna Konfiguracja badania zostanie wyświetlona ramka
referencyjna Skrętny.
Jeśli występuje skrętny ruch gałki ocznej, ramka referencyjna jest porównywana z zebranymi danymi. Ramki
referencyjnej można użyć we wszystkich kolejnych badaniach SPV. Jeśli jakość jest słaba, ponownie poinstruuj pacjenta
i kliknij przycisk Przechwyć.
Dobra jakość

Słaba jakość

7. Ustaw pacjenta. Zobacz informacje na stronie ► 41.
8. Umieść obszar zainteresowania (ROI) wokół źrenicy:
–

kliknij zielony kwadrat i przeciągnij go tak, aby źrenica znalazła się w jego środku, lub

–

kliknij źrenicę, aby ją wyśrodkować wewnątrz zielonego kwadratu.

9. W oknie Wideo wybierz typ wyświetlanego obrazu: Obraz w skali odcieni szarości (A) lub Położenie źrenicy (B).

Uwaga • Wybór między opcjami Obraz w skali odcieni szarości i Położenie źrenicy jest używany tylko do ustawienia
wykrywania źrenicy. Wideo oka jest zawsze nagrywane w skali odcieni szarości.

10. Jeśli źrenica nie została wykryta automatycznie, wybierz opcję Próg automatyczny. System wyśrodkuje kursor krzyżowy
na źrenicy.
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11. Poproś pacjenta, aby patrzył na punkt fiksacji. Oceń śledzenie źrenicy, obserwując kursor krzyżowy. Jeśli kursor krzyżowy
nie śledzi źrenicy (skacze dookoła i nie pozostaje wyśrodkowany na źrenicy), użyj przycisku + lub - suwaka progu w celu
dopasowania go.
Wykrycie źrenicy świadczy o poprawnym śledzeniu źrenicy przez system zarówno podczas kalibracji, jak i gromadzenia
danych.

Uwaga • Wprowadź dodatkowe korekty, aby usunąć białe obszary poza białym okrągłym obrazem źrenicy.

12. Kliknij przycisk OK aby zaakceptować Położenie ROI.
13. Jeśli kalibracja nie została wcześniej wykonana, przejdź do strony ► 44.

8.4

Kalibracja
Zachować ostrożność •

Podczas tej procedury włączą się oba lasery. Nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę

lasera. Korzystanie z narzędzi regulacji lub wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może
narazić na niebezpieczne promieniowanie.

1. Kliknij opcję Lasery włączone, aby włączyć oba lasery.

2. Poproś pacjenta, aby umieścił lewy i prawy punkt równolegle po obu stronach punktu fiksacji.
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3. Poproś pacjenta, aby spojrzał na lewy, a następnie na prawy punkt. W oknie Wideo sprawdź, czy kursor krzyżowy nadal
podąża za źrenicą.

Uwaga • Do monitorowania danych dotyczących głowy i gałki ocznej można użyć okna Wykresy w czasie
rzeczywistym (oś X w sekundach). Obserwacja pomarańczowego wykresu głowy i zielonego wykresu gałki ocznej
pozwala ocenić, czy pacjent rusza głową lub oczami (zamiast patrzeć na punkt fiksacji), nadmiernie mruga oczami lub
nie wykonuje poleceń (nie współpracuje).

4. Jeśli kursor krzyżowy nie śledzi źrenicy (skacze dookoła i nie pozostaje wyśrodkowany na źrenicy), użyj przycisku + lub suwaka progu w celu dopasowania go.
W trakcie procedury kalibracji pacjent jest proszony o przenoszenie wzroku między dwoma punktami wyświetlanymi po
włączeniu laserów. Gdy pacjent przenosi wzrok, system śledzi ruch źrenicy.

Uwaga • W przypadku trudności z kalibracją (np. gdy pacjent ma tak słaby wzrok, że nie jest w stanie zobaczyć
punktu fiksacji lub punktów wiązki lasera) należy kliknąć opcję Domyślne, aby użyć domyślnej wartości kalibracji (∆ =
21). Przed kliknięciem przycisku Domyślne należy się upewnić, że pacjent patrzy prosto do przodu na punkt fiksacji.

Ruch gałki ocznej między dwoma punktami utworzonymi przez wiązki lasera jest mierzony i kalibrowany według
znanych wartości punktów lasera rzutowanych przez okulary. Wartości kalibracji odnoszą się do położenia pikseli, które
jest równe wartości 7,5 punktów na lewo i na prawo od środka. Różnica między wartością po lewej i prawej stronie jest
wyrównywana do liczby pikseli odpowiadającej 15-stopniowemu ruchowi gałki ocznej. Te wartości są stosowane do
analizowania ruchu gałki ocznej podczas badania ruchów impulsowych głowy.
5. Kliknij opcję Uruchom.
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6. Poproś pacjenta, aby spojrzał na punkt fiksacji i przytrzymaj jego głowę nieruchomo.
7. Poproś pacjenta, aby podążał wzrokiem za punktem wiązki lasera.

Uwaga • Wartości kalibracji są zapisywane automatycznie. Zapisana wartość kalibracji może zostać użyta podczas
wszystkich badań. Nie ma potrzeby wykonywania ponownej kalibracji między badaniami, chyba że doszło do
przesunięcia okularów. Ponowne otwarcie pliku pacjenta po zamknięciu go wymaga powtórzenia kalibracji.

Sprawdzanie kalibracji
1. Poproś pacjenta, aby spojrzał na punkt fiksacji i poruszał głową na boki pod niewielkim kątem (ok. 10 stopni).
2. Upewnij się, że wykres prędkości ruchów gałki ocznej i wykres prędkości głowy są ze sobą zrównane.

Dobra kalibracja — Wykres prędkości ruchów gałki ocznej i wykres prędkości głowy są ze sobą zrównane
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(W przykładach złej kalibracji pokazano kalibrację przeprowadzoną w badaniu Ruchy impulsowe głowy)

Zła kalibracja — prędkość ruchów gałki ocznej jest zbyt mała

Zła kalibracja — Prędkość ruchów gałki ocznej jest zbyt duża

3. Jeśli wykres prędkości ruchów gałki ocznej i wykres prędkości głowy nie są ze sobą zrównane, trzeba wykonać ponowną
kalibrację lub przejrzeć historię pacjenta.
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Uwaga • Jeśli pacjent musi wykonać sakadę chwytającą podczas obrotów głowy o niskiej częstotliwości, może
to oznaczać utratę funkcji narządu przedsionkowego, dysfunkcję móżdżku lub oba te schorzenia jednocześnie.
Jeśli wyniki badania zawierają sakady chwytające podczas obrotów głowy o niskiej częstotliwości, zaleca się
ostrożną interpretację wyników badania ruchów impulsowych głowy. Dane, które NIE mieszczą się w granicach
normy, mogą być związane z zaburzeniem obwodowym i/lub ośrodkowym. Ocenę pacjenta z sakadami
chwytającymi podczas sprawdzania kalibracji umożliwiają badaniaVOR.

4. Po sprawdzeniu kalibracji i uzyskaniu zadowalającego wyniku kliknij przycisk Akceptuj.
Zostanie otwarte okno Zbieranie i oprogramowanie będzie gotowe do rozpoczęcia zbierania danych dotyczących
ruchów impulsowych głowy.

Zachować ostrożność • Po wykonaniu kalibracji zaleca się, aby nie zmieniać położenia okularów na głowie pacjenta.
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8.5

Optymalizacja zbierania
Aplikacja oferuje następujące funkcje zapewniające poprawne zbieranie danych:
•

Monitor zewnętrzny
Dostępna jest opcja wyświetlania większego obrazu gałki ocznej na monitorze zewnętrznym. Jeśli monitor zewnętrzny
jest podłączony do komputera, należy umieścić go w miejscu, w którym wideo oka będzie dobrze widoczne. Aby
wyświetlić wideo oka zarówno na monitorze komputera, jak i na monitorze zewnętrznym, kliknij przycisk

. Na

monitorze zewnętrznym jest wyświetlana wartość SPV w czasie rzeczywistym dla badań SPV i Upływ czasu. W
przypadku badań Spojrzeniowy wartość Położenie wzroku zmienia się w zależności od zakresu ruchu gałki ocznej od
środka podczas badania.. Dla badań Sakada wyświetlana jest liczba sakad, które zostały Zaakceptowane i Zebrane
podczas badania. Podczas odtwarzania monitor zewnętrzny wyświetla wideo oka. Wyświetlane będą też Informacje
zwrotne o położeniu głowy lub Zsynchronizowane wideo pomieszczenia, jeśli zostały ustawione w oknie Opcje
badania.

Uwaga • Monitor zewnętrzny nie jest obsługiwany w przypadku badań ruchów impulsowych głowy.

•

Informacje zwrotne o położeniu głowy
W przypadku badań SPV opcja Informacje zwrotne o położeniu głowy jest ustawieniem domyślnym. Po ustawieniu tej
opcji opcji na monitorze komputera jest wyświetlany obrazek referencyjny położenia głowy pacjenta w czasie
rzeczywistym. Informacje na temat ustawiania tej opcji można znaleźć na stronie ► 193.

8.6

Badania Spojrzeniowy
Podczas tych badań okulary zbierają dane dotyczące położenia gałki ocznej w poziomie i w pionie. Oprogramowanie
OTOsuite Vestibular przetwarza dane położenia gałki ocznej i oblicza prędkość fazy wolnej (SPV).Szybka kamera rejestruje
obraz gałki ocznej.
Badania Spojrzeniowy zapewniają możliwość oceny oczopląsu spojrzeniowego i spontanicznego. Celem tych dwóch typów
badań jest rozpoznanie oczopląsu wywoływanego przez spojrzenie pacjenta w określonych pozycjach. Pacjent znajduje się
zazwyczaj w pozycji siedzącej lub kalorycznej (głowa nachylona pod kątem 30°). Obliczane jest położenie gałki ocznej, które
jest wyświetlane jako Położenie wzroku.

Spojrzeniowy
Ten typ badania ocenia ruch gałki ocznej pacjenta przy oczach zafiksowanych w różnych kierunkach (Lewe, Prawe, W górę,
W dół i Środek). Dostępne są dwa dodatkowe warunki badania (Z odbicia — w lewo i Z odbicia — w prawo). Te warunki
pozwalają ocenić oczopląs z odbicia. Badanie rozpoczyna się od pacjenta patrzącego w lewo lub w prawo. Następnie
zbierane są dane, gdy pacjent przenosi wzrok na środek.
Osoba oceniająca pacjenta zapewnia bodziec, na który patrzy pacjent. Bodźcem może być palec wykonującego badanie,
przedmiot (np. końcówka pióra lub spinki) lub światło lasera rzucane na ścianę z pilota do prezentacji. Pacjent może też, tak
jak przy badaniach z brakiem widzenia, otrzymywać ustne instrukcje patrzenia w określonym kierunku. Zgodnie z normą
ANSI, ruch gałek ocznych powinien być nagrywany przez minimum 10 sekund z oczami umieszczonymi o 30° od środka, w
prawo i w lewo, a także o 25° od środka, w górę i w dół. Położenie wzroku informuje, w jakim zakresie pacjent patrzy od
środka. W celu przeprowadzenia oceny oczopląsu przemiennego lub zmieniającego kierunki należy nagrywać ruchy gałek
ocznych przez ponad 2 minuty. Należy pamiętać, że wzrok pacjenta odchylony mocniej, niż określono powyżej, może
spowodować oczopląs punktu końcowego, który nie ma znaczenia diagnostycznego. Badanie Spojrzeniowy można
przeprowadzić z widzeniem lub brakiem widzenia.

Otometrics - ICS Impulse USB

49

8 Okoruchowe

Spontaniczne
Ten typ badania ocenia ruch gałki ocznej pacjenta, gdy oczy pacjenta znajdują się w położeniu podstawowym, ze wzrokiem
skierowanym prosto do przodu bez żadnych bodźców wzrokowych. Zgodnie z normą ANSI należy rejestrować ruch gałek
ocznych przez co najmniej 20 sekund. Pacjent lub głowa pacjenta mogą znajdować się w różnych warunkach, takich jak
siedząca, na plecach, podbródek przy klatce piersiowej lub głowa odchylona do tyłu. Badanie Spontaniczne można
przeprowadzić z widzeniem lub brakiem widzenia.

Inne
Ten typ badania pozwala zdefiniować badanie, które chcesz zebrać, i umożliwia ocenę ruchu gałki ocznej pacjenta.

8.7

Zbieranie danych Spojrzeniowy
Informacje na temat ustawień dostępnych w oknie Opcje badania podczas zbierania danych można znaleźć na stronie ►
186.

Uwaga • Dostępny jest pacjent tymczasowy, który umożliwia rozpoczęcie badania bez wprowadzania danych
pacjenta. Informacje na temat tworzenia nowego pacjenta lub otwierania istniejącego pacjenta można znaleźć na
stronie ► 25.

Podczas zbierania danych istnieje możliwość monitorowania ruchu głowy przy użyciu obrazka Informacje zwrotne o
położeniu głowy lub opcji Zsynchronizowane wideo pomieszczenia. Można także nie używać żadnej z tych opcji.
(Ustawienie domyślne można wybrać w oknie Opcje badania).

Uwaga • W przypadku korzystania z opcji Zsynchronizowane wideo pomieszczenia konieczne może być
wyregulowanie położenia kamery w celu zapewnienia widoczności całej głowy na obrazie wideo podczas zbierania
danych. W przypadku nagrywania dźwięku ważne jest, aby ustawić kamerę w sposób minimalizujący hałas z
otoczenia.

1. Ustaw głowę pacjenta.
2. Ustaw środkowy punkt odniesienia:
A. Poinstruuj pacjenta.
B. Kliknij opcję Laser włączony (A).
C. Poproś pacjenta, aby patrzył na punkt lasera na ścianie. Upewniając się, że głowa pacjenta jest wyśrodkowana,
kliknij przycisk Środek lub naciśnij lewy przycisk na pilocie do prezentacji i przytrzymaj go przez co najmniej 2
sekundy. (Ekran zostanie zaktualizowany po zwolnieniu przycisku).
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3. Poproś pacjenta, aby patrzył prosto na Twój palec. Zweryfikuj, że wyświetlane położenie wzroku to 0°.
4. Kontynuuj zgodnie z wybraną opcją:
•

Warunek badania — wszystkie oprócz Z odbicia — w lewo
Poproś pacjenta, aby podążał za bodźcem do żądanego położenia wzroku: Aby rozpocząć zbieranie danych, kliknij
przycisk Start lub naciśnij lewy przycisk na pilocie do prezentacji.

•

Warunek badania — tylko Z odbicia — w lewo
Poproś pacjenta, aby podążał za bodźcem w lewo lub w prawo. Aby rozpocząć zbieranie danych, kliknij przycisk
Start lub naciśnij lewy przycisk na pilocie do prezentacji. Po rozpoczęciu zbierania poproś pacjenta o przeniesienie
wzroku z powrotem do środkowego położenia wzroku.

Aby kontynuować zbieranie danych po upłynięciu maksymalnego czasu trwania ustawionego w opcjach badania, kliknij
przycisk Rozszerz lub naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk na pilocie do prezentacji. Przedłużenie badania zostanie
potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Aby zatrzymać zbieranie danych, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij lewy
przycisk na pilocie do prezentacji.

Wykresy położenia gałki ocznej
W zależności od ustawień w oknie Opcje badania będą wyświetlane wykresy poziomego (HR) i pionowego (VR) położenia
gałki ocznej w oknie Wykresy położenia gałki ocznej. Aby wstawić znacznik zdarzenia ( ) na wykresie podczas zbierania,
użyj jednej z następujących metod:
•

Naciśnij lewy przycisk na pilocie do prezentacji.

•

Kliknij opcję Zdarzenie.

Znaczniki zdarzeń są wstawiane pod wykresem.

SPV
Wartość SPV (prędkość fazy wolnej) w czasie rzeczywistym (A) to wartość szacunkowa, obliczana na podstawie stopnia
zmienności wokół szacunkowej wartości SPV. Wartość jest wyświetlana w kolorze zielonym lub pomarańczowym w prawym
górnym obszarze okna.
•

Zielony: gdy zmienność jest niska, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wartość jest miarodajna.

•

Pomarańczowy: gdy zmienność jest wysoka, prawdopodobieństwo, że wartość jest miarodajna, jest mniejsza.

Uwaga • SPV wyświetlone w kolorze pomarańczowym należy traktować jako mniej miarodajne, ale nie jako
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niedokładne.

Położenie wzroku
Wartość położenia Położenie wzroku (B) to stopień ruchu gałki ocznej od środka. Położenie jest wyświetlane przed
rozpoczęciem zbierania danych i w jego trakcie. Ruch gałki ocznej w lewo to wartość ujemna. Ruch gałki ocznej w prawo to
wartość dodatnia.

Uwaga • Więcej informacji można znaleźć w filmie instruktażowym dotyczącym systemu Okoruchowe i pod adresem
www.icsimpulse.com.

W oknie Zbieranie są wyświetlane następujące informacje:
A. Typ badania – nazwa badania, dla którego zebrano dane
(Nazwa obejmuje kierunek badania i warunki badania).
B. Upływ czasu — czas trwania badania
C. Szybkość klatek — częstotliwość pozyskiwania danych w klatkach na sekundę (kl./s)
D. Kalibracja ∆ – odległość w pikselach między położeniem prawego i lewego oka zmierzona podczas kalibracji

System automatycznie zatrzymuje pracę po osiągnięciu maksymalnego czasu trwania badania. (Maksymalny czas trwania
badania można ustawić w oknie Opcje badania).
•
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Aby kontynuować zbieranie danych po upłynięciu maksymalnego czasu trwania ustawionego w opcjach badania, kliknij
przycisk Rozszerz lub naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk na pilocie do prezentacji. Przedłużenie badania zostanie
potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Aby zatrzymać zbieranie danych, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij lewy
przycisk na pilocie do prezentacji.
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•

Aby zatrzymać badanie przed jego zakończeniem, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij prawy przycisk na pilocie do
prezentacji. Dane zostaną zapisane.

•

Aby zatrzymać badanie przed jego zakończeniem bez zapisywania danych, kliknij przycisk Anuluj.

Dane zostaną przeanalizowane i wyświetlone w oknie Analiza.

8.8

Analiza danych Spojrzeniowy
Aby wyświetlić konkretne badanie, kliknij kartę okna Badanie, a następnie kliknij wybrane badanie w celu podświetlenia
go. Dodatkowe informacje na temat wybierania badania znajdują się na stronie ► 20.

8.8.1

Okno Analiza
Analizę wyników badań można wyświetlać w normalnym trybie widoku lub w trybie powiększonym. Zobacz informacje na
stronie ► 18.

Wykresy położenia gałki ocznej
W zależności od ustawień w oknie Opcje badania będą wyświetlane wykresy poziomego (HR) i pionowego (VR) położenia
gałki ocznej w oknie Wykresy położenia gałki ocznej.
Aby zmienić wyświetlanie wykresów, zaznacz lub odznacz odpowiednie pole wyboru na legendzie wykresu. Nowe
ustawienie nadal obowiązuje w przypadku ponownej analizy badania. Gdy plik pacjenta jest zamknięty lub wybrano inne
badanie z listy badań dla danego pacjenta, ekran zmienia się w zależności od tego, co zostało wybrane w oknie Opcje
badania.

Uwaga • Dowolna zmiana wprowadzona do ustawienia w oknie Opcje badania, gdy jest otwarty pacjent, zostanie
zastosowana do tego otwartego pacjenta.

Wykresy są wyśrodkowywane na kursorze. W raporcie drukowane są elementy wykresu widoczne w oknie Wykresy
wyśrodkowanym na kursorze.

Prędkość fazy wolnej
Celem tego wykresu jest zapewnienie zapisu natężenia oczopląsu. Ten wykres ilustruje poszczególne punkty oczopląsu
zidentyfikowane przez algorytm SPV dla wykresu poziomego prawego (HR ) i pionowego prawego (VR ).
Wartość Szczyt SPV (°/s) jest oznaczona na wykresie kwadratem.
Aby wybrać konkretny punkt, kliknij go lub użyj klawiszy strzałek w prawo/w lewo, aby poruszać się między punktami
(uderzeniami). Okno SPV (B).

Uwaga • Wybierz opcję TR, aby wyświetlić wykres położenia gałki ocznej oraz wykres SPV dla Skrętny.
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Jeśli algorytm nie wybrał szczytu, ustaw ręcznie szczyt danego wykresu. Aby wybrać moment rozpoczęcia analizy, zapoznaj
się z opisem okna Ponowna analiza na stronie ► 55.
Na stronie ► 258 znajdziesz informacje na temat tego, jak jest ustalany Szczyt (°/s).

Szczegóły analizy - Informacje

Zostaną wyświetlone parametry badania:
•

Typ badania – nazwa badania, dla którego zebrano dane

•

Operator – osoba zalogowana w oprogramowaniu OTOSuite Vestibular podczas zbierania danych

•

Kalibracja ∆ – odległość w pikselach między położeniem prawego i lewego oka zmierzona podczas kalibracji

•

Godzina badania – data i godzina rozpoczęcia zbierania danych

•

Upływ czasu — czas trwania badania

•

Godzina rozpoczęcia analizy — godzina rozpoczęcia analizy

SPV
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•

Punkt (°/s) — prędkość fazy wolnej dla wybranego punktu (wybranego uderzenia)

•

Szczyt (°/s) — ustawiona lokalizacja szczytu prędkości fazy wolnej
Na stronie ► 258 znajdziesz informacje na temat tego, jak jest ustalany Szczyt (°/s).
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•

Śred. (°/s) — średnia prędkość wszystkich analizowanych danych

•

Min. (°/s) — minimalna prędkość wszystkich analizowanych danych

•

Maks. (°/s) — maksymalna prędkość wszystkich analizowanych danych

Szczegóły analizy - Uwagi
Uwagi dotyczące badania można wprowadzać przed badaniem, w jego trakcie oraz po zakończeniu go. Aby dodać lub
zmodyfikować uwagi, kliknij kartę okna Uwagi. Informacje na temat narzędzi do edycji można znaleźć na stronie ► 23.

Uwaga • Tekst dodany uprzednio w oknie Badanie jest wyświetlany w oknie Uwagi.

Szczegóły analizy - Ponowna analiza

Godzina rozpoczęcia analizy — wszystkie wykresy
Aby wykluczyć dane na wykresie z analizy:
1. Przenieś czarny kursor do nowego czasu rozpoczęcia w oknie Wykresy położenia gałki ocznej.
2. W oknieSzczegóły analizy kliknij kartę okna Ponowna analiza
3. Aby przeprowadzić ponowną analizę, kliknij przycisk
•

Ponownie analizuj od kursora — analizuje wszystkie wykresy z czasem rozpoczęcia ustawionym na następną pełną
sekundę po pozycji kursora

•

Ponownie analizuj pełny wykres — analizuje wszystkie wykresy od początku

Uwaga • Czas rozpoczęcia jest wyświetlany w oknie Informacje.

Wykres SPV
Uwaga • Bez licencji nie jest możliwe ustalenie, czy podczas badania występuje oczopląs Skrętny. Zakupienie licencji
zapewnia wykres położenia gałki ocznej i wykres SPV.

Wybierz wykres do zmodyfikowania, wybierając opcję HR, VR lub TR.
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•

•

Punkt (°/s)
–

Usuń — wyklucza wybrany punkt z analizy i z raportu

–

Przywróć — przywraca wszystkie punkty usunięte ręcznie

Szczyt (°/s)
–

Wybierz — ustawia nowy szczyt zgodnie z pozycją kursora

–

Przywróć — przywraca szczyt do lokalizacji określonej przez algorytm

Na stronie ► 258 znajdziesz informacje na temat tego, jak jest ustalany Szczyt (°/s).

8.8.2

Odtwarzanie zbierania danych
Wykresy położenia gałki ocznej i nagrania wideo oka można odtwarzać synchronicznie z informacjami zwrotnymi o położeniu
głowy lub wideo pomieszczenia nagranym podczas badania.
Przyciski i opcje w oknie odtwarzania nagrania wideo

Odtwórz

Rozpoczyna zsynchronizowane odtwarzanie.

Wstrzymaj

Wstrzymuje zsynchronizowane odtwarzanie.

Zatrzymaj

Zatrzymuje zsynchronizowane odtwarzanie.

Odtwarzaj od kursora

Wybierz, aby rozpocząć odtwarzanie od pozycji kursora. Jeśli ta opcja nie jest
wybrana, odtwarzanie rozpoczyna się od początku wykresu.

Prędkość

Uwaga • Przed ustawieniem prędkości odtwarzania należy sprawdzić
szybkość rejestracji (kl./s) określoną pod wideo oka.

•

Normalne — wideo oka nagrane z szybkością 30 kl./s można odtwarzać
jedynie w normalnej szybkości.

•

Wolne — wideo oka nagrane z szybkością 60 kl./s można odtwarzać w
szybkości normalnej lub wolnej.

•

Wolniejsze — wideo oka nagrane z szybkością ponad 60 kl./s można
odtwarzać w szybkości normalnej, wolnej i zwolnionej

8.8.3

Wykres spojrzeniowy
W przypadku danych zebranych w oprogramowaniu w wersji wcześniejszej niż 4.0 kliknij kartę Analiza. W oknie Szczegóły
analizy kliknij kartę Ponowna analiza. Kliknij opcję Ponownie analizuj od kursora lub Ponownie analizuj pełny wykres,
aby wykonać ponowną analizę danych. Kliknij kartę Wykres spojrzeniowy i wybierz badanie na liście Lista badań, aby
wyświetlić dane w tym oknie. Aby dane zostały wypełnione w oknie Analiza wykresu spojrzeniowego, dla wszystkich
pięciu badań spojrzeniowych musi zostać wykonana osobna ponowna analiza.
Warunki badania spojrzeniowego Środek, Lewe, Prawe, W górę, i W dół można przejrzeć w oknie Analiza wykresu
spojrzeniowego. Aby usunąć lub dodać badania, kliknij kolumnę
na liście Lista badań. Do wyświetlenia można wybrać
tylko jedno badanie dla każdego warunku badania.
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Wykresy położenia gałki ocznej
Wykresy poziomego (HR) i pionowego (VR) położenia gałki ocznej dla wybranych badań są wyświetlane w oknie Wykresy
położenia gałki ocznej.
Wykresy są wyśrodkowywane na kursorze. Aby wyświetlić cały wykres, kliknij kartę Analiza.

Analiza wykresu spojrzeniowego
Ten wykres wyświetla wyniki analizy automatycznej.

Dla każdego warunku badania ustalane jest względne położenie gałki ocznej. Każdy warunek badania jest reprezentowany
przez pole na wykresie: spojrzenie w prawo w lewym polu (od strony pacjenta patrzącego na wykonującego badanie),
spojrzenie w lewo w prawym polu, spojrzenie w górę w górnym polu, spojrzenie na wprost w środkowym polu i spojrzenie
w dół w dolnym polu. Oczopląs dla każdego warunku badania jest szacowany pod względem kierunku, prędkości i
amplitudy. Strzałki na wykresie przedstawiają:
•

kierunek (wskazuje kierunek w oparciu o pacjenta patrzącego na wykonującego badanie);

•

natężenie amplitudy (w oparciu o grubość linii strzałki) oraz

•

natężenie prędkości (w oparciu o grubość ogona strzałki) oczopląsu.
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Przedziały natężenia dla strzałki ustawia się w oknie Opcje badania. Kółko oznacza, że nie wykryto oczopląsu.
Dla każdego wybranego warunku badania Spojrzeniowy podane są następujące wartości:

8.9

•

Kierunek : kierunek, w którym pulsuje oczopląs

•

SPV x̄ (°/s) : średnia prędkość fazy wolnej oczopląsu w stopniach na sekundę

•

Amplituda (°) : średnia amplituda oczopląsu w stopniach

Badania VOR
Podczas tych badań okulary zbierają dane dotyczące zarówno głowy, jak i gałek ocznych. Żyroskop mierzy prędkość ruchów
głowy (bodziec). Szybka kamera rejestruje obraz gałki ocznej. Oprogramowanie OTOsuite Vestibular przetwarza dane
dotyczące prędkości ruchu gałki ocznej (odpowiedź). Jednoczesne wyświetlanie danych dotyczących ruchów głowy i danych
dotyczących ruchów gałki ocznej umożliwia lekarzowi ustalenie, czy odpowiedź mieści się w granicach normy czy nie.
Badania VOR zapewniają możliwość oceny odruchu przedsionkowo-ocznego (VOR) ze wzmocnieniem wzrokowym i bez
niego. Celem tych dwóch typów badań jest sprawdzenie występowania sakad chwytających w jednym z warunków badania.
Pacjent jest ustawiony w pozycji siedzącej w odległości jednego metra od ściany, na której umieszczono cel fiksacji i na
którą jest rzucany cel tłumienia.

VVOR (wzrokowy VOR)
Ten typ badania ocenia odruch przedsionkowo-oczny z wzmocnieniem wzrokowym. Pacjent jest proszony o patrzenie na
stały punkt fiksacji na ścianie. Osoba oceniająca pacjenta porusza powoli głową pacjenta z częstotliwością około 0,5 Hz i
amplitudą 10° w płaszczyźnie poziomej lub pionowej. Pacjent powinien zachować fiksację na punkcie przez cały czas trwania
badania.

VORS (VOR stłumienie)
Ten typ badania ocenia odruch przedsionkowo-oczny pacjenta bez wzmocnienia wzrokowego. Pacjent jest proszony o
patrzenie na punkt lasera na ścianie. Punkt lasera porusza się wraz z ruchami głowy. Osoba oceniająca pacjenta powoli
porusza głową pacjenta z częstotliwością około 0,5 Hz i amplitudą 10° w płaszczyźnie poziomej lub pionowej. Pacjent
powinien podążać wzrokiem za punktem lasera przez cały czas trwania badania. To badanie można przeprowadzić w
pomieszczeniu zaciemnionym.

8.10

Zbieranie danych VOR
Informacje na temat ustawień dostępnych w oknie Opcje badania podczas zbierania danych można znaleźć na stronie ►
186.

Uwaga • Dostępny jest pacjent tymczasowy, który umożliwia rozpoczęcie badania bez wprowadzania danych
pacjenta. Informacje na temat tworzenia nowego pacjenta lub otwierania istniejącego pacjenta można znaleźć na
stronie ► 25.

Podczas zbierania danych dostępne jest Zsynchronizowane wideo pomieszczenia. (Ze względu na szybsze tempo
pozyskiwania klatek przez kamerę, opcja Informacje zwrotne o położeniu głowy nie jest dostępna podczas badań VOR).
W przypadku korzystania z opcji Zsynchronizowane wideo pomieszczenia konieczne może być wyregulowanie położenia
kamery w celu zapewnienia widoczności całej głowy na obrazie wideo podczas zbierania danych. W przypadku nagrywania
dźwięku ważne jest, aby ustawić kamerę w sposób minimalizujący hałas z otoczenia.
1. Poinstruuj pacjenta. (Można na przykład poprosić pacjenta o otwarcie oczu i spoglądanie na punkt fiksacji).
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2. Aby rozpocząć zbieranie danych, kliknij przycisk Start lub naciśnij lewy przycisk na pilocie do prezentacji. Aby
kontynuować zbieranie danych po upłynięciu maksymalnego czasu trwania ustawionego w opcjach badania, kliknij
przycisk Rozszerz lub naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk na pilocie do prezentacji. Przedłużenie badania zostanie
potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Aby zatrzymać zbieranie danych, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij lewy
przycisk na pilocie do prezentacji.
Nagrania wykresów są wyświetlane w oknie Wykresy w czasie rzeczywistym (oś X w sekundach). Wyświetlane są
prędkości ruchu gałki ocznej i głowy. Aby wstawić znacznik zdarzenia ( ) na wykresie podczas zbierania, użyj jednej z
następujących metod:
•

Naciśnij lewy przycisk na pilocie do prezentacji.

•

Kliknij opcję Zdarzenie.

Znaczniki zdarzeń są wstawiane pod wykresem.

Uwaga • Więcej informacji można znaleźć w filmie instruktażowym dotyczącym systemu Okoruchowe i pod
adresem www.icsimpulse.com.
W oknie Zbieranie są wyświetlane następujące informacje:
A. Typ badania – nazwa badania, dla którego zebrano dane
(Nazwa obejmuje kierunek badania i warunki badania).
B. Upływ czasu — czas trwania badania
C. Szybkość klatek — częstotliwość pozyskiwania danych w klatkach na sekundę (kl./s)
D. Kalibracja ∆ – odległość w pikselach między położeniem prawego i lewego oka zmierzona podczas kalibracji
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System automatycznie zatrzymuje pracę po osiągnięciu maksymalnego czasu trwania badania. (Maksymalny czas trwania
badania można ustawić w oknie Opcje badania).
•

Aby kontynuować zbieranie danych po upłynięciu maksymalnego czasu trwania ustawionego w opcjach badania, kliknij
przycisk Rozszerz lub naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk na pilocie do prezentacji. Przedłużenie badania zostanie
potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Aby zatrzymać zbieranie danych, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij lewy
przycisk na pilocie do prezentacji.

•

Aby zatrzymać badanie przed jego zakończeniem, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij prawy przycisk na pilocie do
prezentacji. Dane zostaną zapisane.

•

Aby zatrzymać badanie przed jego zakończeniem bez zapisywania danych, kliknij przycisk Anuluj.

Dane zostaną przeanalizowane i wyświetlone w oknie Analiza.

8.11

Analiza danych VOR
Aby wyświetlić konkretne badanie, kliknij kartę okna Badanie, a następnie kliknij wybrane badanie w celu podświetlenia
go. Dodatkowe informacje na temat wybierania badania znajdują się na stronie ► 20.

8.11.1

Okno Analiza
Analizę wyników badań można wyświetlać w normalnym trybie widoku lub w trybie powiększonym. Zobacz informacje na
stronie ► 18.

Wykresy w czasie rzeczywistym (oś X w sekundach)
Wykresy zawierają informacje dotyczące prędkości ruchu gałek ocznych i głowy podczas zbierania danych. Aby zmienić
wyświetlanie wykresów, zaznacz lub odznacz odpowiednie pole wyboru na legendzie wykresu. Nowe ustawienie nadal
obowiązuje w przypadku ponownej analizy badania. Gdy plik pacjenta jest zamknięty lub wybrano inne badanie z listy badań
dla danego pacjenta, ekran zmienia się w zależności od tego, co zostało wybrane w oknie Opcje badania.
Aby wyświetlić cały wykres, użyj paska przewijania znajdującego się pod wykresem.W raporcie drukowane są elementy
wykresu widoczne w oknie Wykresy wyśrodkowanym na kursorze.
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Szczegóły analizy

Zostaną wyświetlone parametry badania:
•

Typ badania – nazwa badania, dla którego zebrano dane

•

Operator – osoba zalogowana w oprogramowaniu OTOSuite Vestibular podczas zbierania danych

•

Kalibracja ∆ – odległość w pikselach między położeniem prawego i lewego oka zmierzona podczas kalibracji

•

Godzina badania – data i godzina rozpoczęcia zbierania danych

•

Upływ czasu — czas trwania badania

Szczegóły analizy - Uwagi
Uwagi dotyczące badania można wprowadzać przed badaniem, w jego trakcie oraz po zakończeniu go. Aby dodać lub
zmodyfikować uwagi, kliknij kartę okna Uwagi. Informacje na temat narzędzi do edycji można znaleźć na stronie ► 23.

Uwaga • Tekst dodany uprzednio w oknie Badanie jest wyświetlany w oknie Uwagi.

8.11.2

Odtwarzanie zbierania danych
Wykresy prędkości ruchów gałki ocznej i głowy oraz nagrania wideo oka można odtwarzać synchronicznie z wideo
pomieszczenia.
Przyciski i opcje w oknie odtwarzania nagrania wideo

Odtwórz

Rozpoczyna zsynchronizowane odtwarzanie.

Wstrzymaj

Wstrzymuje zsynchronizowane odtwarzanie.

Zatrzymaj

Zatrzymuje zsynchronizowane odtwarzanie.

Odtwarzaj od kursora

Wybierz, aby rozpocząć odtwarzanie od pozycji kursora. Jeśli ta opcja nie jest
wybrana, odtwarzanie rozpoczyna się od początku wykresu.

Otometrics - ICS Impulse USB

61

8 Okoruchowe

Przyciski i opcje w oknie odtwarzania nagrania wideo

Prędkość

Uwaga • Przed ustawieniem prędkości odtwarzania należy sprawdzić
szybkość rejestracji (kl./s) określoną pod wideo oka.

•

Normalne — wideo oka nagrane z szybkością 30 kl./s można odtwarzać
jedynie w normalnej szybkości.

•

Wolne — wideo oka nagrane z szybkością 60 kl./s można odtwarzać w
szybkości normalnej lub wolnej.

•

Wolniejsze — wideo oka nagrane z szybkością ponad 60 kl./s można
odtwarzać w szybkości normalnej, wolnej i zwolnionej

8.12

Badanie Skośne odchylenie
Podczas tego badania okulary zbierają dane dotyczące ruchu gałki ocznej. Szybka kamera rejestruje obraz gałki ocznej.
Oprogramowanie OTOsuite Vestibular przetwarza dane dotyczące położenia gałek ocznych i oblicza stopnie odchylenia
gałek.
Ten typ badania umożliwia ocenę wyrównania oczu pacjenta, gdy pacjent znajduje się w różnych pozycjach (Na siedząco
lub Na wznak) przy użyciu badania naprzemiennego zasłaniania oczu. Celem tego badania jest określenie występowania
zeza w wyniku odsłaniania i zasłaniania oka jednego z oczu. Pacjent znajduje się w pozycji siedzącej lub leżącej na wznak.
Ruch gałek ocznych pacjenta jest rejestrowany przy gałkach ocznych w pozycji podstawowej, gdy najpierw zostaje zasłonięte
prawe oko, a następnie zasłonięcie jest przenoszone z jednego oka na drugie.

8.13

Zbieranie danych Skośne odchylenie
Informacje na temat ustawień dostępnych w oknie Opcje badania podczas zbierania danych można znaleźć na stronie ►
186.

Uwaga • Dostępny jest pacjent tymczasowy, który umożliwia rozpoczęcie badania bez wprowadzania danych
pacjenta. Informacje na temat tworzenia nowego pacjenta lub otwierania istniejącego pacjenta można znaleźć na
stronie ► 25.

Podczas zbierania danych dostępne jest Zsynchronizowane wideo pomieszczenia. (Informacje zwrotne o położeniu
głowy nie jest dostępna podczas tego badania, ponieważ głowa pacjenta pozostaje nieruchoma).
W przypadku korzystania z opcji Zsynchronizowane wideo pomieszczenia konieczne może być wyregulowanie położenia
kamery w celu zapewnienia widoczności całej głowy na obrazie wideo podczas zbierania danych. W przypadku nagrywania
dźwięku ważne jest, aby ustawić kamerę w sposób minimalizujący hałas z otoczenia.
1. Poinstruuj pacjenta. (Na przykład można poprosić pacjenta o otwarcie oczu i spoglądanie prosto do przodu).
2. Aby rozpocząć zbieranie danych, kliknij przycisk Start lub naciśnij lewy przycisk na pilocie do prezentacji. Aby
kontynuować zbieranie danych po upłynięciu maksymalnego czasu trwania ustawionego w opcjach badania, kliknij
przycisk Rozszerz lub naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk na pilocie do prezentacji. Przedłużenie badania zostanie
potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Aby zatrzymać zbieranie danych, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij lewy
przycisk na pilocie do prezentacji.
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W zależności od ustawień w oknie Opcje badania będą wyświetlane wykresy poziomego (HR) i pionowego (VR)
położenia gałki ocznej w oknie Wykresy położenia gałki ocznej.
3. W celu poprawnego obliczenia średniego przesunięcia położenia gałki ocznej podczas zbierania danych wskaż ręcznie
moment zasłonięcia ( ) lub odsłonięcia ( ) prawego oka. Użyj jednej z następujących metod:
•

Naciśnij lewy przycisk na pilocie do prezentacji. Ten przycisk przełącza między wstawieniem

•

Kliknij opcję Zasłonięcie/Odsłonięcie.

a

.

Ikony są wstawiane pod wykresem.

Uwaga • Więcej informacji można znaleźć w filmie instruktażowym dotyczącym systemu Okoruchowe i pod
adresem www.icsimpulse.com.
W oknie Zbieranie są wyświetlane następujące informacje:
A. Typ badania – nazwa badania, dla którego zebrano dane
(Nazwa obejmuje kierunek badania i warunki badania).
B. Upływ czasu — czas trwania badania
C. Szybkość klatek — częstotliwość pozyskiwania danych w klatkach na sekundę (kl./s)
D. Kalibracja ∆ – odległość w pikselach między położeniem prawego i lewego oka zmierzona podczas kalibracji

System automatycznie zatrzymuje pracę po osiągnięciu maksymalnego czasu trwania badania. (Maksymalny czas trwania
badania można ustawić w oknie Opcje badania).
•

Aby kontynuować zbieranie danych po upłynięciu maksymalnego czasu trwania ustawionego w opcjach badania, kliknij
przycisk Rozszerz lub naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk na pilocie do prezentacji. Przedłużenie badania zostanie
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potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Aby zatrzymać zbieranie danych, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij lewy
przycisk na pilocie do prezentacji.
•

Aby zatrzymać badanie przed jego zakończeniem, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij prawy przycisk na pilocie do
prezentacji. Dane zostaną zapisane.

•

Aby zatrzymać badanie przed jego zakończeniem bez zapisywania danych, kliknij przycisk Anuluj.

Dane zostaną przeanalizowane i wyświetlone w oknie Analiza.

8.14

Analiza danych Skośne odchylenie
Aby wyświetlić konkretne badanie, kliknij kartę okna Badanie, a następnie kliknij wybrane badanie w celu podświetlenia
go. Dodatkowe informacje na temat wybierania badania znajdują się na stronie ► 20.

8.14.1

Okno Analiza
Analizę wyników badań można wyświetlać w normalnym trybie widoku lub w trybie powiększonym. Zobacz informacje na
stronie ► 18.

Wykresy położenia gałki ocznej
W zależności od ustawień w oknie Opcje badania będą wyświetlane wykresy poziomego (HR) i pionowego (VR) położenia
gałki ocznej w oknie Wykresy położenia gałki ocznej.
Aby zmienić wyświetlanie wykresów, zaznacz lub odznacz odpowiednie pole wyboru na legendzie wykresu. Nowe
ustawienie nadal obowiązuje w przypadku ponownej analizy badania. Gdy plik pacjenta jest zamknięty lub wybrano inne
badanie z listy badań dla danego pacjenta, ekran zmienia się w zależności od tego, co zostało wybrane w oknie Opcje
badania.

Uwaga • Dowolna zmiana wprowadzona do ustawienia w oknie Opcje badania, gdy jest otwarty pacjent, zostanie
zastosowana do tego otwartego pacjenta.

Wykresy są wyśrodkowywane na kursorze. W raporcie drukowane są elementy wykresu widoczne w oknie Wykresy
wyśrodkowanym na kursorze.
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Szczegóły analizy -Informacje

Zostaną wyświetlone parametry badania:
•

Typ badania – nazwa badania, dla którego zebrano dane

•

Operator – osoba zalogowana w oprogramowaniu OTOSuite Vestibular podczas zbierania danych

•

Kalibracja ∆ – odległość w pikselach między położeniem prawego i lewego oka zmierzona podczas kalibracji

•

Godzina badania – data i godzina rozpoczęcia zbierania danych

•

Upływ czasu — czas trwania badania

•

Średnie przesunięcie położenia gałki ocznej (°) – średnie odchylenie położenia gałki ocznej (dla wykresów poziomych
i pionowych) przy zmianie warunku między okiem zasłoniętym i odsłoniętym.

Szczegóły analizy - Uwagi
Uwagi dotyczące badania można wprowadzać przed badaniem, w jego trakcie oraz po zakończeniu go. Aby dodać lub
zmodyfikować uwagi, kliknij kartę okna Uwagi. Informacje na temat narzędzi do edycji można znaleźć na stronie ► 23.

Uwaga • Tekst dodany uprzednio w oknie Badanie jest wyświetlany w oknie Uwagi.

8.14.2

Odtwarzanie zbierania danych
Wykresy położenia gałki ocznej i nagrania wideo oka można odtwarzać synchronicznie z wideo pomieszczenia.
Przyciski i opcje w oknie odtwarzania nagrania wideo

Odtwórz

Rozpoczyna zsynchronizowane odtwarzanie.

Wstrzymaj

Wstrzymuje zsynchronizowane odtwarzanie.

Zatrzymaj

Zatrzymuje zsynchronizowane odtwarzanie.
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Przyciski i opcje w oknie odtwarzania nagrania wideo

Odtwarzaj od kursora

Wybierz, aby rozpocząć odtwarzanie od pozycji kursora. Jeśli ta opcja nie jest
wybrana, odtwarzanie rozpoczyna się od początku wykresu.

Prędkość

Uwaga • Przed ustawieniem prędkości odtwarzania należy sprawdzić
szybkość rejestracji (kl./s) określoną pod wideo oka.

•

Normalne — wideo oka nagrane z szybkością 30 kl./s można odtwarzać
jedynie w normalnej szybkości.

•

Wolne — wideo oka nagrane z szybkością 60 kl./s można odtwarzać w
szybkości normalnej lub wolnej.

•

Wolniejsze — wideo oka nagrane z szybkością ponad 60 kl./s można
odtwarzać w szybkości normalnej, wolnej i zwolnionej

8.15

Badania Sakada
W badaniu Sakada okulary rzutują wizualne bodźce sakad poziomych (punkty lasera poruszające się w przód i w tył) na
powierzchnię i zbierają dane dotyczące położenia gałki ocznej w poziomie. Szybka kamera rejestruje obraz gałki ocznej.
Oprogramowanie OTOsuite Vestibular przetwarza dane dotyczące położenia gałki ocznej i porównuje je z bodźcami.
Badanie Sakada umożliwia ocenę układu optycznego i okoruchowego przez prezentację szybko poruszających się celów.
Celem tego badania jest stwierdzenie, czy występują nieprawidłowe ruchy gałki ocznej, gdy pacjent podąża za bodźcami
sakad poziomych. Pacjent znajduje się w pozycji siedzącej co najmniej 1 metr od bodźca. Ruch gałki ocznej jest
porównywany z bodźcem. Mierzone są amplituda, prędkość, dokładność i latencja:
•

Amplituda (°) mierzy rozmiar skoku między początkowym położeniem a pierwszym zatrzymaniem ruchu gałki ocznej
większego niż 75 ms. Wartości są dodatnie dla ruchów gałki ocznej w prawo i ujemne dla ruchów gałki ocznej w lewo.

•

Prędkość szczytowa (°/s) mierzy szybkość ruchu gałki ocznej i jest maksymalną prędkością osiągniętą w ruchu
sakadowym gałki ocznej w czasie 18,75 ms. Wartości są dodatnie dla ruchów gałki ocznej w prawo i ujemne dla ruchów
gałki ocznej w lewo.

•

Dokładność (%) mierzy rozmiar przesunięcia ruchu gałki ocznej podzielonego przez przesunięcie celu.

•

Latencja (ms) mierzy czas reakcji lub czas między ruchem celu a pierwszym ruchem oka większym niż 108°/s. Algorytm
odrzuca jako artefakty ruchy gałki ocznej, które nastąpią zbyt wcześnie (w czasie od 150 ms przed poruszeniem się celu
do 75 ms po poruszeniu się celu), zbyt późno (500 ms po poruszeniu się celu) lub w złym kierunku.

Sakada
Ten typ badania ocenia ruch gałki ocznej pacjenta, gdy oczy pacjenta podążają za bodźcami sakadowymi. Bodźce są
rzutowane z okularów na powierzchnię. Każde położenie gałki ocznej jest utrzymywane przez sekundę. Badanie sakady
trójlaserowej prezentuje 3 bodźce z dobranymi losowo amplitudą i kierunkiem od 7,5° do 15° w lewo i w prawo w
poziomie.
Badanie Sakada jest przeprowadzane z brakiem widzenia.

8.16

Zbieranie danych Sakada
Informacje na temat ustawień dostępnych w oknie Opcje badania podczas zbierania danych można znaleźć na stronie ►
186.
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Uwaga • Dostępny jest pacjent tymczasowy, który umożliwia rozpoczęcie badania bez wprowadzania danych
pacjenta. Informacje na temat tworzenia nowego pacjenta lub otwierania istniejącego pacjenta można znaleźć na
stronie ► 25.

Podczas zbierania danych istnieje możliwość monitorowania ruchu głowy przy użyciu obrazka Informacje zwrotne o
położeniu głowy lub opcji Zsynchronizowane wideo pomieszczenia. Można także nie używać żadnej z tych opcji.
(Ustawienie domyślne można wybrać w oknie Opcje badania).
1. Ten krok ma zastosowanie tylko w przypadku monitorowania ruchu głowy podczas zbierania danych:
•

W przypadku korzystania z opcji Zsynchronizowane wideo pomieszczenia konieczne może być wyregulowanie
położenia kamery w celu zapewnienia widoczności całej głowy na obrazie wideo podczas zbierania danych. W
przypadku nagrywania dźwięku ważne jest, aby ustawić kamerę w sposób minimalizujący hałas z otoczenia.

•

W przypadku korzystania z opcji Informacje zwrotne o położeniu głowy ustaw głowę pacjenta przed rozpoczęciem
zbierania danych. Upewnij się, że głowa pacjenta nie porusza się i jest idealnie wyśrodkowana. Ustaw środkowy
punkt odniesienia:
A. Poinstruuj pacjenta.(Na przykład poproś pacjenta o otwarcie oczu).
B. Kliknij opcję Środkowy włączony (A).

C. Poproś pacjenta, aby patrzył na punkt lasera na ścianie. Upewniając się, że głowa pacjenta jest wyśrodkowana,
kliknij przycisk Środek lub naciśnij lewy przycisk na pilocie do prezentacji i przytrzymaj go przez co najmniej 2
sekundy. (Ekran zostanie zaktualizowany po zwolnieniu przycisku).

Uwaga • Chociaż nie jest to wymagane, to najlepszy sposób, aby wyjaśnić to zadanie pacjentowi, jest włączenie
bodźców sakadowych i umożliwienie pacjentowi sprawdzenie, jak wygląda podążanie za bodźcem w praktyce.

2. Kliknij przycisk Bodźce włączone (B), aby wyświetlić bodźce sakadowe.
3. Poinstruuj pacjenta. (Można na przykład powiedzieć mu, aby trzymał oczy otwarte i głowę nieruchomo, nie próbował
przewidzieć kolejnego ruchu celu i podążał za celem na ścianie).
4. Aby rozpocząć zbieranie danych, kliknij przycisk Start lub naciśnij lewy przycisk na pilocie do prezentacji. Aby
kontynuować zbieranie danych po upłynięciu maksymalnego czasu trwania ustawionego w opcjach badania, kliknij
przycisk Rozszerz lub naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk na pilocie do prezentacji. Przedłużenie badania zostanie

Otometrics - ICS Impulse USB

67

8 Okoruchowe

potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Aby zatrzymać zbieranie danych, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij lewy
przycisk na pilocie do prezentacji.
Okno bodźca i położenia w poziomie (HR.
Liczba sakad, które zostałyZaakceptowane (A) i Zebrane (B), jest wyświetlana w prawym górnym obszarze okna.

Uwaga • Jeśli sakady nie są akceptowane, wykonaj ponowną kalibrację i uruchom badanie ponownie. W przypadku
małych dzieci i starszych osób, które nie są w stanie utrzymać głowy nieruchomo, konieczne może być trzymanie
głowy podczas kalibracji i podczas zbierania danych.

Uwaga • Więcej informacji można znaleźć w filmie instruktażowym dotyczącym systemu Okoruchowe i pod adresem
www.icsimpulse.com.

W oknie Zbieranie są wyświetlane następujące informacje:
A. Typ badania – nazwa badania, dla którego zebrano dane
(Nazwa obejmuje kierunek badania i warunki badania).
B. Upływ czasu — czas trwania badania
C. Szybkość klatek — częstotliwość pozyskiwania danych w klatkach na sekundę (kl./s)
D. Kalibracja ∆ – odległość w pikselach między położeniem prawego i lewego oka zmierzona podczas kalibracji

System automatycznie zatrzymuje pracę po osiągnięciu maksymalnego czasu trwania badania. (Maksymalny czas trwania
badania można ustawić w oknie Opcje badania).
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•

Aby kontynuować zbieranie danych po upłynięciu maksymalnego czasu trwania ustawionego w opcjach badania, kliknij
przycisk Rozszerz lub naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk na pilocie do prezentacji. Przedłużenie badania zostanie
potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Aby zatrzymać zbieranie danych, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij lewy
przycisk na pilocie do prezentacji.

•

Aby zatrzymać badanie przed jego zakończeniem, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij prawy przycisk na pilocie do
prezentacji. Dane zostaną zapisane.

•

Aby zatrzymać badanie przed jego zakończeniem bez zapisywania danych, kliknij przycisk Anuluj.

Dane zostaną przeanalizowane i wyświetlone w oknie Analiza.

8.17

Analiza danych Sakada
Aby wyświetlić konkretne badanie, kliknij kartę okna Badanie, a następnie kliknij wybrane badanie w celu podświetlenia
go. Dodatkowe informacje na temat wybierania badania znajdują się na stronie ► 20.

8.17.1

Okno Analiza
Analizę wyników badań można wyświetlać w normalnym trybie widoku lub w trybie powiększonym. Zobacz informacje na
stronie ► 18.

Wykresy położenia gałki ocznej
Wykresy bodźca Bodziec i poziomego (HR) położenia gałki ocznej są wyświetlane w oknie Wykresy położenia gałki ocznej.
Wykresy są wyświetlane wyśrodkowane pośrodku okna. Aby wyświetlić cały wykres, użyj paska przewijania znajdującego się
pod wykresem. W raporcie drukowane są elementy wykresu widoczne w oknie Wykresy wyśrodkowanym na kursorze.

Wykresy sakad
Celem tych wykresów jest przedstawienie zapisu, jak dobrze oko podążało za bodźcami sakadowymi. Każdy przeanalizowany
ruch sakadowy gałki ocznej generuje jedną wartość sakady dla każdego wykresu analizy: Prędkość szczytowa, Dokładność i
Latencja. Umieszczenie kursora nad punktem danych powoduje wyświetlenie wartości (A).

Na każdym wykresie kółka reprezentują dane nieprzetworzone. Kwadraty reprezentują dane uśrednione. Wartości
uśrednione są określane przez grupowanie wszystkich zaakceptowanych ruchów sakadowych gałki ocznej według amplitudy
bodźca. (Wyodrębniane są grupy od -20 do -10, od -10 do 0, od 0 do 10 i od 10 do 20).
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Kliknij punkt sakady, aby go wybrać. Punkty danych można też wybierać, używając klawiszy strzałek w lewo/w prawo do
przechodzenia z jednego punktu do drugiego. Po wybraniu punktu danych kursor wykresu (A) identyfikuje czas wystąpienia
określonej sakady. Wybrany punkt danych zostaje otoczony kwadratem (B), a odpowiadające mu punkty danych na innych
wykresach identyfikują dane uzyskane z analizy tej sakady. Okno Informacje przedstawia wartości (C) dla poszczególnych
punktów danych sakad, a także średnie ruchy sakadowe gałki ocznej w lewo i w prawo.

Na stronie ► 259 znajdziesz informacje na temat tego, jak są ustalane zaakceptowane sakady.

Szczegóły analizy - Informacje

Zostaną wyświetlone parametry badania:
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•

Typ badania – nazwa badania, dla którego zebrano dane

•

Operator – osoba zalogowana w oprogramowaniu OTOSuite Vestibular podczas zbierania danych

•

Kalibracja ∆ – odległość w pikselach między położeniem prawego i lewego oka zmierzona podczas kalibracji

•

Godzina badania – data i godzina rozpoczęcia zbierania danych

•

Upływ czasu — czas trwania badania

•

Zaakceptowane — liczba zaakceptowanych sakad w stosunku do liczby zaprezentowanych sakad.

•

Sakada
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Indywidualne HR — amplituda, prędkość, dokładność i latencja dla wybranego punktu danych sakad
W lewo — średnia prędkość, dokładność i latencja dla wszystkich ruchów sakadowych gałki ocznej w lewo
W prawo — średnia prędkość, dokładność i latencja dla wszystkich ruchów sakadowych gałki ocznej w prawo

Szczegóły analizy - Uwagi
Uwagi dotyczące badania można wprowadzać przed badaniem, w jego trakcie oraz po zakończeniu go. Aby dodać lub
zmodyfikować uwagi, kliknij kartę okna Uwagi. Informacje na temat narzędzi do edycji można znaleźć na stronie ► 23.

Uwaga • Tekst dodany uprzednio w oknie Badanie jest wyświetlany w oknie Uwagi.
Szczegóły analizy - Ponowna analiza

Jeśli w przyszłości zostaną wprowadzone ulepszenia, funkcja Analizuj ponownie zapewnia możliwość ponownej analizy
danych. Aby zmienić wyświetlanie wykresów Sakady, kliknij pole wyboru Nieprzetworzone i/lub Uśrednione w celu
wybrania, co jest wyświetlane: zarówno dane nieprzetworzone, jak i uśrednione, tylko dane nieprzetworzone lub tylko
dane uśrednione.
Aby przeprowadzić ponowną analizę, kliknij przycisk

8.17.2

•

Usuń sakadę — wyklucza sakadę z analizy i z raportu

•

Przywróć sakady — przywraca wszystkie sakady usunięte ręcznie

Odtwarzanie zbierania danych
Bodziec i wykresy położenia gałki ocznej oraz nagrania wideo oka można odtwarzać synchronicznie z informacjami zwrotnymi
o położeniu głowy lub wideo pomieszczenia nagranym podczas badania.

Przyciski i opcje w oknie odtwarzania nagrania wideo

Odtwórz

Rozpoczyna zsynchronizowane odtwarzanie.

Wstrzymaj

Wstrzymuje zsynchronizowane odtwarzanie.

Zatrzymaj

Zatrzymuje zsynchronizowane odtwarzanie.

Odtwarzaj od kursora

Wybierz, aby rozpocząć odtwarzanie od pozycji kursora. Jeśli ta opcja nie jest
wybrana, odtwarzanie rozpoczyna się od początku wykresu.
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Przyciski i opcje w oknie odtwarzania nagrania wideo

Prędkość

Uwaga • Przed ustawieniem prędkości odtwarzania należy sprawdzić
szybkość rejestracji (kl./s) określoną pod wideo oka.

•

Normalne — wideo oka nagrane z szybkością 30 kl./s można odtwarzać
jedynie w normalnej szybkości.

•

Wolne — wideo oka nagrane z szybkością 60 kl./s można odtwarzać w
szybkości normalnej lub wolnej.

•

Wolniejsze — wideo oka nagrane z szybkością ponad 60 kl./s można
odtwarzać w szybkości normalnej, wolnej i zwolnionej
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Ruchy impulsowe głowy
Dostępne są dwa typy badań Ruchy impulsowe głowy: Badanie ruchów impulsowych głowy, w którym pacjent patrzy na
punkt fiksacji na ścianie, oraz badanie Paradygmat ruchu impulsowego tłumienia (SHIMP). W badaniu SHIMP punkt na
ścianie jest punktem środkowego lasera rzutowanym z okularów. Zbieranie i analiza danych wyglądają tak samo w obu
typach badania.

9.1

Środowisko badania
Środowiska mogą być różne, muszą jednak umożliwiać ustawienie pacjenta w odległości co najmniej jednego metra od
ściany (lub innej twardej powierzchni, która może służyć jako powierzchnia projekcyjna).

Do celów kalibracji i badań:

Uwaga • Pacjent powinien siedzieć na nieruchomym, nieobrotowym krześle.

1. Wybierz ścianę, która umożliwia ustawienie pacjenta w odległości co najmniej jednego metra przed punktem fiksacji.
2. Umieść na ścianie jeden z punktów fiksacji dostarczanych przez system tak, aby można było ustawić pacjenta
bezpośrednio przed punktem fiksacji.

9.2

Wykrywanie źrenicy
Instrukcje dotyczące poprawnego zakładania samych okularów można znaleźć na stronie ► 33.

9.2.1

Badanie kanału bocznego (Lateral)
Uwaga • Zaleca się wykonanie badania Kanał boczny przed wykonaniem badania LARP lub RALP. Kalibrację należy
przeprowadzać przy wybranym typie badania Kanał boczny.

1. Wybierz opcję w obszarzeTyp badania: Kanał boczny.
2. W przypadku pacjentów z oczopląsem spontanicznym lub oczopląsem spojrzeniowym (wywoływanym przez położenie
wzroku podczas ruchu impulsowego głowy) zaznacz pole wyboru Oczopląs spontaniczny. Zaznaczenie tego pola wyboru
dla pacjenta z oczopląsem spontanicznym lub oczopląsem spojrzeniowym pozwala zapobiec odrzucaniu poprawnych
ruchów impulsowych głowy.
3. Ustaw pacjenta w odległości co najmniej jednego metra od ściany. Zobacz informacje na stronie ► 73.

Uwaga • Przycisk Środek jest nieaktywny, jeśli jako Typ badania jest wybrana opcja Kanał boczny.
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4. Umieść obszar zainteresowania (ROI) wokół źrenicy:
–

kliknij zielony kwadrat i przeciągnij go tak, aby źrenica znalazła się w jego środku, lub

–

kliknij źrenicę, aby ją wyśrodkować wewnątrz zielonego kwadratu.

Uwaga • W przypadku badań Ruchy impulsowe głowy i VOR pole ROI ma wymiary 100 x 100 pikseli przy
maksymalnej częstotliwości próbkowania 250 kl./s. W przypadku wszystkich innych badań poza Skrętny pole ROI ma
wymiary 160 x 120 pikseli przy maksymalnej częstotliwości próbkowania 173 kl./s. W przypadku badań Skrętny pole
ROI ma wymiary 320 x 240 pikseli przy maksymalnej częstotliwości próbkowania 60 kl./s.

5. W oknie Wideo wybierz typ wyświetlanego obrazu: Obraz w skali odcieni szarości (A) lub Położenie źrenicy(B).

Uwaga • Wybór między opcjami Obraz w skali odcieni szarości i Położenie źrenicy jest używany tylko do ustawienia
wykrywania źrenicy. Wideo oka jest zawsze nagrywane w skali odcieni szarości.

6. Jeśli źrenica nie została wykryta automatycznie, wybierz opcję Próg automatyczny. System wyśrodkuje kursor krzyżowy
na źrenicy.
7. Poproś pacjenta, aby patrzył na punkt fiksacji. Oceń śledzenie źrenicy, obserwując kursor krzyżowy. Jeśli kursor krzyżowy
nie śledzi źrenicy (skacze dookoła i nie pozostaje wyśrodkowany na źrenicy), użyj przycisku + lub - suwaka progu w celu
dopasowania go.
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Wykrycie źrenicy świadczy o poprawnym śledzeniu źrenicy przez system zarówno podczas kalibracji, jak i gromadzenia
danych.

Uwaga • Wprowadź dodatkowe korekty, aby usunąć białe obszary poza białym okrągłym obrazem źrenicy.

8. Kliknij przycisk OK aby zaakceptować Położenie ROI.
9. Przejdź do strony ► 77.

9.2.2

Badanie LARP lub RALP
Uwaga • Zaleca się wykonanie badania Kanał boczny przed wykonaniem badania LARP lub RALP. Kalibrację należy
przeprowadzać przy wybranym typie badania Kanał boczny.

W tej procedurze przyjęto założenie, że badanie jest przeprowadzane po badaniu kanału bocznego (Lateral).
1. Wybierz opcję w obszarzeTyp badania: LARP lub RALP. Wybrany typ badania określa, która płaszczyzna żyroskopów (tj.
wykres głowy) powinna być pogrubiona w oknie Wykres w czasie rzeczywistym. Ma również wpływ na kształt
krzywych próbnych.
2. W przypadku pacjentów z oczopląsem spontanicznym lub oczopląsem spojrzeniowym (wywoływanym przez położenie
wzroku podczas ruchu impulsowego głowy) zaznacz pole wyboru Oczopląs spontaniczny. Zaznaczenie tego pola wyboru
dla pacjenta z oczopląsem spontanicznym lub oczopląsem spojrzeniowym pozwala zapobiec odrzucaniu poprawnych
ruchów impulsowych głowy.
3. Środkowy laser będzie włączony. Ustaw pacjenta tak, aby miał głowę wyśrodkowaną na ciele, a punkt środkowego
lasera był na punkcie fiksacji.

Uwaga • Kliknięcie przycisku Środek powoduje ustawienie punktu odniesienia używanego do generowania informacji
zwrotnej o położeniu głowy i gałki ocznej podczas konfigurowania badania. Przycisk jest nieaktywny, jeśli ustawienie
Informacje zwrotne o położeniu głowy i gałki ocznej podczas konfiguracji w oknie Opcje badania jest wyłączone.
Informacje na temat zmiany tych ustawień można znaleźć na stronie ► 195.

4. Upewniając się, że głowa pacjenta nie porusza się i pacjent siedzi absolutnie nieruchomo, kliknij przycisk Środek lub
naciśnij lewy przycisk na pilocie do prezentacji i przytrzymaj go przez co najmniej 2 sekundy. (Ekran zostanie
zaktualizowany po zwolnieniu przycisku). Do obrazka informacji zwrotnej zostaje dodany wskaźnik położenia gałki ocznej
(A).
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5. Sprawdź, czy wskaźnik położenia gałki ocznej znajduje się wprost przed głową na obrazku informacji zwrotnej.

Ważne • Właściwa lokalizacja wskaźnika położenia gałki ocznej gwarantuje dokładne ułożenie głowy w następnym
kroku. Przed kontynuowaniem należy się upewnić, że wskaźnik położenia gałki ocznej znajduje się wprost przed głową
na obrazku informacji zwrotnej.

6. Wykonaj ruchy głową w prawo (badanie LARP) lub w lewo (badanie RALP), obserwując położenie głowy na obrazku
informacji zwrotnej i przestając, gdy głowa znajdzie się w zielonym lub żółtym zakresie.
7. Umieść obszar zainteresowania (ROI) wokół źrenicy:
–

kliknij zielony kwadrat i przeciągnij go tak, aby źrenica znalazła się w jego środku, lub

–

kliknij źrenicę, aby ją wyśrodkować wewnątrz zielonego kwadratu.

W razie potrzeby użyj przycisku + lub - suwaka progu, aby go dostosować.
8. Poproś pacjenta, aby patrzył na punkt fiksacji. Oceń śledzenie źrenicy, obserwując kursor krzyżowy. Jeśli kursor krzyżowy
nie śledzi źrenicy (skacze dookoła i nie pozostaje wyśrodkowany na źrenicy), użyj przycisku + lub - suwaka progu w celu
dopasowania go.
9. Obserwuj położenie głowy i teraz także położenie wskaźnika gałki ocznej na obrazku informacji zwrotnej. Głowa i oko
nie muszą być tego samego koloru.
–

Wskaźnik położenia gałki ocznej musi być zielony.

–

Głowa musi być zielona lub żółta. Preferowany jest kolor zielony.

Uwaga • Najlepiej jest upewnić się, że oko jest zawsze w zielonym zakresie. W przypadku niektórych pacjentów, ze
względu na kształt twarzy lub ruchomość szyi, ustawienie ich w taki sposób, aby głowa była zielona, może
utrudnić zobaczenie punktu fiksacji.
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•

Kolor zielony wskazuje na optymalne ustawienie z obrotem głowy w zakresie od 40° do 46,9° i położeniem gałki
ocznej w zakresie od 33° do 47°.

•

Kolor żółty wskazuje na dopuszczalne ustawienie z obrotem głowy w zakresie od 35° do 39,9° i położeniem gałki
ocznej w zakresie od 27° do 32,9°.
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Uwaga • Informacje zwrotne o położeniu głowy i informacje zwrotne o położeniu gałki ocznej wspomagają
poprawne zbieranie danych. Wykonujący badanie powinien zawsze kierować się swoim doświadczeniem podczas
układania pacjenta. Położenie pacjenta może się różnić w zależności od ruchomości szyi pacjenta.

10. Kliknij przycisk OK aby zaakceptować Położenie ROI.

Uwaga • Wartości kalibracji są zapisywane automatycznie. Zapisana wartość kalibracji może zostać użyta podczas
wszystkich badań. Nie ma potrzeby wykonywania ponownej kalibracji między badaniami, chyba że doszło do
przesunięcia okularów. Ponowne otwarcie pliku pacjenta po zamknięciu go wymaga powtórzenia kalibracji.

11. Jeśli przed rozpoczęciem tego badania wykonano badanie Lateral, przejdź do strony ► 82.

9.3

Kalibracja
Zachować ostrożność •

Podczas tej procedury włączą się oba lasery. Nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę

lasera. Korzystanie z narzędzi regulacji lub wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może
narazić na niebezpieczne promieniowanie.

1. Kliknij opcję Lasery włączone, aby włączyć oba lasery.
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2. Poproś pacjenta, aby umieścił lewy i prawy punkt równolegle po obu stronach punktu fiksacji.

3. Poproś pacjenta, aby spojrzał na lewy, a następnie na prawy punkt. W oknie Wideo sprawdź, czy kursor krzyżowy nadal
podąża za źrenicą.

Uwaga • Do monitorowania danych przychodzących można użyć okna Wykres w czasie rzeczywistym. Obserwacja
wykresu głowy (pomarańczowy/niebieski/różowy) i gałki ocznej (zielony) pozwala ocenić, czy pacjent rusza głową lub
oczami (zamiast patrzeć na punkt fiksacji), nadmiernie mruga oczami lub nie wykonuje poleceń (nie współpracuje).

4. Jeśli kursor krzyżowy nie śledzi źrenicy (skacze dookoła i nie pozostaje wyśrodkowany na źrenicy), użyj przycisku + lub suwaka progu w celu dopasowania go.
W trakcie procedury kalibracji pacjent jest proszony o przenoszenie wzroku między dwoma punktami wyświetlanymi po
włączeniu laserów. Gdy pacjent przenosi wzrok, system śledzi ruch źrenicy.

Uwaga • W przypadku trudności z kalibracją (np. gdy pacjent ma tak słaby wzrok, że nie jest w stanie zobaczyć
punktu fiksacji lub punktów wiązki lasera) należy kliknąć opcję Domyślne, aby użyć domyślnej wartości kalibracji (∆ =
21). Przed kliknięciem przycisku Domyślne należy się upewnić, że pacjent patrzy prosto do przodu na punkt fiksacji.

Ruch gałki ocznej między dwoma punktami utworzonymi przez wiązki lasera jest mierzony i kalibrowany według
znanych wartości punktów lasera rzutowanych przez okulary. Wartości kalibracji odnoszą się do położenia pikseli, które
jest równe wartości 7,5 punktów na lewo i na prawo od środka. Różnica między wartością po lewej i prawej stronie jest
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wyrównywana do liczby pikseli odpowiadającej 15-stopniowemu ruchowi gałki ocznej. Te wartości są stosowane do
analizowania ruchu gałki ocznej podczas badania ruchów impulsowych głowy.
5. Kliknij opcję Uruchom.

6. Poproś pacjenta, aby spojrzał na punkt fiksacji i przytrzymaj jego głowę nieruchomo.
7. Poproś pacjenta, aby podążał wzrokiem za punktem wiązki lasera.

Uwaga • Wartości kalibracji są zapisywane automatycznie. Zapisana wartość kalibracji może zostać użyta podczas
wszystkich badań. Nie ma potrzeby wykonywania ponownej kalibracji między badaniami, chyba że doszło do
przesunięcia okularów. Ponowne otwarcie pliku pacjenta po zamknięciu go wymaga powtórzenia kalibracji.

Sprawdzanie kalibracji
1. Poproś pacjenta, aby spojrzał na punkt fiksacji i poruszał głową na boki pod niewielkim kątem (ok. 10 stopni).
2. Upewnij się, że wykres prędkości ruchów gałki ocznej i wykres prędkości głowy są ze sobą zrównane.

Dobra kalibracja — Wykres prędkości ruchów gałki ocznej i wykres prędkości głowy są ze sobą zrównane
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Zła kalibracja — prędkość ruchów gałki ocznej jest zbyt mała

Zła kalibracja — Prędkość ruchów gałki ocznej jest zbyt duża

3. Jeśli wykres prędkości ruchów gałki ocznej i wykres prędkości głowy nie są ze sobą zrównane, trzeba wykonać ponowną
kalibrację lub przejrzeć historię pacjenta.
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Uwaga • Jeśli pacjent musi wykonać sakadę chwytającą podczas obrotów głowy o niskiej częstotliwości, może
to oznaczać utratę funkcji narządu przedsionkowego, dysfunkcję móżdżku lub oba te schorzenia jednocześnie.
Jeśli wyniki badania zawierają sakady chwytające podczas obrotów głowy o niskiej częstotliwości, zaleca się
ostrożną interpretację wyników badania ruchów impulsowych głowy. Dane, które NIE mieszczą się w granicach
normy, mogą być związane z zaburzeniem obwodowym i/lub ośrodkowym. Ocenę pacjenta z sakadami
chwytającymi podczas sprawdzania kalibracji umożliwiają badaniaVOR.

4. Po sprawdzeniu kalibracji i uzyskaniu zadowalającego wyniku kliknij przycisk Akceptuj.
Zostanie otwarte okno Zbieranie i oprogramowanie będzie gotowe do rozpoczęcia zbierania danych dotyczących
ruchów impulsowych głowy.

Zachować ostrożność • Po wykonaniu kalibracji zaleca się, aby nie zmieniać położenia okularów na głowie pacjenta.
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9.4

Nagrywanie ruchu gałek ocznych podczas badania
Uwaga • Nagranie.

W oknie Wideo jest wyświetlany obraz gałki ocznej.
Aby rozpocząć nagrywanie wideo wraz z rozpoczęciem zbierania danych, zaznacz pole wyboru Nagranie (A).

Uwaga • Informacje na temat odtwarzania nagrań wideo znajdują się na stronie ► 112.

9.5

Optymalizacja zbierania
Najlepszym rozwiązaniem jest opanowanie badania Kanał boczny przed zebraniem danych LARP/RALP. Badania LARP/RALP
są trudniejsze do przeprowadzenia, a dobra znajomość badania Kanał boczny zwiększy powodzenie zbierania danych przy
użyciu badań LARP/RALP.
Badanie Kanał boczny może być badaniem Ruchy impulsowe głowy lub SHIMP (Paradygmat ruchu impulsowego
tłumienia). Oba badania wymagają punktu na powierzchni przed pacjentem. W przypadku badania Ruchy impulsowe
głowy pacjent patrzy na stały punkt na powierzchni. W przypadku badania SHIMP pacjent patrzy na punkt lasera rzutowany
z okularów.
Na początku badania wykonujący badanie stoi za pacjentem, który ma założone okulary. Pacjent jest proszony o patrzenie na
stały punkt fiksacji w przypadku badania Ruchy impulsowe głowy lub na punkt lasera w przypadku badania SHIMP. Gdy
pacjent patrzy na punkt fiksacji, wykonujący badanie obraca głowę pacjenta w poziomie w niewielkim zakresie (około 10–20
stopni) w celu przeprowadzenia badania kanałów bocznych w sposób krótki, gwałtowny i nieprzewidywalny, różnicując
kierunek i prędkość.
W przypadku badania LARP należy pochylić głowę pacjenta w prawo o 35–45 stopni. Pacjent powinien patrzeć na punkt
fiksacji. Źrenica prawego oka zbliży się do nosa. Wykonujący badanie umieszcza jedną dłoń pod brodą pacjenta, a drugą na
jego głowie i obraca głową pacjenta w pionie w niewielkim zakresie (około 10–20 stopni), w sposób krótki, gwałtowny i
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nieprzewidywalny, różnicując kierunek i prędkość. Ruch impulsowy w dół stymuluje kanał przedni lewy. Ruch impulsowy w
górę stymuluje kanał prawy tylny.
W przypadku badania RALP należy pochylić głowę pacjenta w lewo o 35–45 stopni. Pacjent powinien patrzeć na punkt
fiksacji. Źrenica prawego oka zbliży się do prawej strony głowy pacjenta. Wykonujący badanie umieszcza jedną dłoń pod
brodą pacjenta, a drugą na jego głowie i obraca głową pacjenta w pionie w niewielkim zakresie (około 10–20 stopni), w
sposób krótki, gwałtowny i nieprzewidywalny, różnicując kierunek i prędkość. Ruch impulsowy w dół stymuluje kanał
przedni prawy. Ruch impulsowy w górę stymuluje kanał tylny lewy.

Kanał boczny Ruchy impulsowe głowy

Bodziec
Zakres: 10-20°
Minimalna akceptowalna prędkość szczytowa ruchów
głowy: 120°/s – 250°/s
Szczytowe przyspieszenie ruchów głowy: 1200°/s2–
2500°/s2

LARP Ruchy impulsowe głowy

Bodziec
Zakres: 10-20°
Minimalna akceptowalna prędkość szczytowa ruchów
głowy: 100°/s – 250°/s
Szczytowe przyspieszenie ruchów głowy: 1000°/s2–
2500°/s2

RALP Ruchy impulsowe głowy

Uwaga • Więcej informacji można znaleźć w filmie instruktażowym dotyczącym vHIT i pod adresem
www.icsimpulse.com.
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Okulary zbierają dane dotyczące głowy i oczu. Żyroskop mierzy prędkość ruchów głowy (bodziec). Szybka kamera rejestruje
obraz gałki ocznej. Oprogramowanie OTOsuite Vestibular przetwarza dane dotyczące prędkości ruchów głowy i dane
dotyczące prędkości ruchów gałki ocznej (odpowiedź).
Jednoczesne wyświetlanie danych dotyczących ruchów głowy i danych dotyczących ruchów gałki ocznej umożliwia lekarzowi
ustalenie, czy odpowiedź mieści się w granicach normy czy nie.

Tryb szkolenia
Tryb szkolenia pomaga w nauce wykonywania poprawnych manewrów ruchów impulsowych głowy przed rozpoczęciem
wykonywania badań na pacjentach. W trybie szkolenia światło środkowego lasera pozostaje włączone. Na koniec manewru
ruchu impulsowego głowy położenie kropki wskazuje, czy ruch głowy został zatrzymany we właściwym położeniu bez
wyskoku.
Aby skonfigurować tryb szkolenia
1. Przyklej na ścianie trzy punkty fiksacji: jeden na środku, jeden 10° w lewo i jeden 10° w prawo.

2. Zaimportuj pacjenta szkoleniowego z danych demonstracyjnych.
3. Otwórz pacjenta szkoleniowego (o nazwie Tryb szkolenia).
Po zakończeniu poprawnie wykonanego ruchu impulsowego w lewo punkt lasera pozostaje na lewym punkcie fiksacji. Po
zakończeniu poprawnie wykonanego ruchu impulsowego w prawo punkt lasera pozostaje na prawym punkcie fiksacji. Gdy
manewr ruchu impulsowego głowy zostanie wykonany poprawnie, wykresy głowy pokrywają się z krzywymi próbnymi.
Wykonywanie poprawnych manewrów ruchów impulsowych głowy można ćwiczyć, mocując okulary na melonie.
Przed rozpoczęciem w oknie Wideo
przesuń suwak progu w celu
wyeliminowania całego białego
szumu.
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Ćwicz wykonywanie ruchów impulsowych głowy, upewniając się, że:
•

wykresy głowy pokrywają się z
krzywymi próbnymi, tak jak w
tym przykładzie;

•

w oknie zbierania nie jest
zgłaszany żaden wyskok;

•

informacje zwrotne operatora
mają postać zielonego kółka
(ruch impulsowy głowy został
wykonany poprawnie).
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9.5.1

Wykres w czasie rzeczywistym okno
W tym oknie można monitorować zarówno ruchy głowy, jak i gałki ocznej, podczas wykonywania badania ruchów
impulsowych głowy. Typ wybranego badania (Kanał boczny, LARP lub RALP) określa, który wykres głowy jest pogrubiony.
Pogrubiony wykres głowy powinien być tym, w którym występuje ruch po zastosowaniu ruchu impulsowego głowy.
Pozostałe dwa wykresy dotyczące głowy powinny być względnie płaskie. W ten sposób zyskuje się pewność, że stymulowany
kanał jest tym, który ma zostać zbadany.

Domyślnie Informacje zwrotne operatora i Dźwiękowe informacje zwrotne zapewniają ocenę każdego ruchu
impulsowego głowy:
•

Zielone kółko i wysoki dźwięk wskazują, że ruch impulsowy głowy został odpowiednio wykonany.

•

Pomarańczowe kółko i niski dźwięk wskazują, że ruch impulsowy głowy nie został odpowiednio wykonany. W oknie
zbierania danych jest wyświetlany komunikat, jeśli przyczyną tego był jeden z następujących błędów:
–

Zbyt wolno — niewystarczająca prędkość ruchów głowy

–

Zbyt duży wyskok — na końcu ruchu impulsowego głowa została poruszona w kierunku przeciwnym do kierunku
badania lub

–

Stymulacja niewłaściwych płaszczyzn — podczas badania LARP lub RALP ruch impulsowy głowy nastąpił w
płaszczyznach stymulujących kanały półkoliste inne niż badane.

Uwaga • Informacje na temat funkcji Informacje zwrotne operatora można znaleźć w opisie okna Opcje badania dla
ustawienia Ruchy impulsowe głowy (strona ► 195). Informacje na temat funkcji Dźwiękowe informacje zwrotne
można znaleźć w opisie okna Opcje badania dla ustawienia Ogólne (strona ► 187).
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9.5.2

Krzywe próbne okno
W tym oknie szare krzywe próbne reprezentują kształt poprawnych ruchów impulsowych głowy przy różnych prędkościach:
100, 150, 200 i 250. Kształt próbnych krzywych zmienia się w zależności od typu wybranego ruchu impulsowego (Kanał
boczny, LARP, RALP). Wykres dotyczący głowy wyświetlany na pomarańczowo wraz z prędkościami ujemnymi reprezentuje
ruch w prawo. Wykres dotyczący głowy wyświetlony na niebiesko wraz z prędkościami dodatnimi reprezentuje ruch w lewo.
Rzeczywiste wykresy ruchów głowy i gałki ocznej są nakładane na szare krzywe próbne. Wykres gałki ocznej jest
przedstawiony w kolorze zielonym. Białe punkty wyświetlane wzdłuż osi Y oznaczają prędkości zebranych ruchów
impulsowych głowy.

Algorytm gromadzenia analizuje dane w czasie rzeczywistym podczas ich gromadzenia. Jeśli ruch impulsowy głowy spełni
kryteria algorytmu, zostanie zaliczony do zaakceptowanych ruchów impulsowych w oknie gromadzenia danych. Ruch
impulsowy głowy, który jest zgodny z krzywą próbną, jest z reguły zaliczany do zaakceptowanych (prawidłowych) ruchów
impulsowych głowy.
Porównywanie rzeczywistych wykresów głowy (w tym przykładzie przedstawionych w kolorze niebieskim) z krzywymi
próbnymi umożliwia sprawdzenie, czy osoba przeprowadzająca badanie wykonuje prawidłowe ruchy impulsowe głowy, i
pomaga upewnić się, że w analizie są uwzględniane jedynie poprawne dane.

Uwaga • Więcej informacji można znaleźć w filmie instruktażowym dotyczącym vHIT i pod adresem
www.icsimpulse.com.

9.6

Zbieranie danych Ruchy impulsowe głowy
Informacje na temat ustawień dostępnych w oknie Opcje badania podczas zbierania danych można znaleźć na stronie ►
186.
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Uwaga • Dostępny jest pacjent tymczasowy, który umożliwia rozpoczęcie badania bez wprowadzania danych
pacjenta. Informacje na temat tworzenia nowego pacjenta lub otwierania istniejącego pacjenta można znaleźć na
stronie ► 25.

1. W razie potrzeby zmień prawidłowe ruchy impulsowe (A) wymagane dla bieżącej sesji badania. Aby wprowadzić
zmianę, kliknij strzałkę w górę lub w dół albo wpisz liczbę bezpośrednio.

Uwaga • Minimalna zalecana liczba ruchów impulsowych głowy to dwadzieścia (20) w każdą (w lewą i prawą)
stronę. Wartość dla zbierania może być dowolną liczbą do 999. Zobacz informacje na stronie ► 195.

2. Nieaktywny (szary) przycisk Start wskazuje, że system jest gotowy do zbierania danych dotyczących ruchów
impulsowych głowy. W przeciwnym razie należy kliknąć przycisk Start lub nacisnąć lewy przycisk na pilocie do
prezentacji, aby rozpocząć zbieranie tych danych.

Zachować ostrożność • Dotknięcie okularów lub opaski podczas wykonywania ruchów głową pacjenta może
spowodować przesunięcie kamery, prowadząc do powstania artefaktów w zbieranych danych.

3. Stojąc za pacjentem, połóż ręce na jego głowie, tak aby nie dotykać okularów ani opaski.

Uwaga • Więcej informacji można znaleźć w filmie instruktażowym dotyczącym vHIT i pod adresem
www.icsimpulse.com.

4. Poproś pacjenta, aby patrzył na punkt fiksacji, a następnie wykonaj ruchy głową pacjenta w sposób opisany na stronie
► 82.
W przypadku opcji badania LARP i RALP oraz zaznaczonej opcji Informacje zwrotne o położeniu gałki ocznej podczas
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zbierania w oknie Opcje badania kolor oka jest zgodny z kolorem wskaźnika położenia gałki ocznej w konfiguracji
badania. Oko pozostanie zielone w czasie trwania badania, o ile głowa pozostaje we właściwym położeniu i nie wysuwa
się z powrotem w kierunku do środka.
Podczas badania Ruchy impulsowe głowy zarówno w oknie Wykres w czasie rzeczywistym, jak i w oknie Krzywe
próbne są wyświetlane wykresy ruchów głowy i gałki ocznej, aby umożliwić ocenę jakości zbieranych danych. Opis tych
okien można znaleźć na stronach ► 86 i ► 87.
Podczas badania prawidłowe ruchy impulsowe głowy są wyświetlane zarówno dla ruchów impulsowych w lewo, jak i w
prawo (B). Ruchy impulsowe głowy w lewo i w prawo, które nie zostały poprawnie wykonane, są zaliczane do
odrzuconych (C).

Ruch głowy o prędkości szczytowej poniżej wartości minimalnej nie jest uznawany za ruch impulsowy głowy:
–

Kanał boczny to 120°/s – 250°/s

–

LARP i RALP to 100°/s–250°/s

Uwaga • Jeśli szybkość klatek spadnie poniżej 219 klatek/sekundę, ruchy impulsowe głowy będą odrzucane.
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W oknie Zbieranie są wyświetlane następujące informacje:
A. Typ badania – nazwa badania, dla którego zebrano dane
(Nazwa obejmuje kierunek badania i warunki badania).
B. Upływ czasu — czas trwania badania
C. Szybkość klatek — częstotliwość pozyskiwania danych w klatkach na sekundę (kl./s)
D. Kalibracja ∆ – odległość w pikselach między położeniem prawego i lewego oka zmierzona podczas kalibracji

Zbieranie zostanie zatrzymane automatycznie po osiągnięciu minimalnych liczb ruchów impulsowych w lewą i w prawą
stronę. Aby zatrzymać badanie przed jego zakończeniem, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij prawy przycisk na pilocie do
prezentacji. Dane zostaną zapisane. (Dane są zapisywane, jeśli zebrano przynajmniej jeden dobry ruch impulsowy głowy).
Aby zatrzymać badanie przed jego zakończeniem bez zapisywania danych, kliknij przycisk Anuluj.
Dane zostaną automatycznie przeanalizowane i wyświetlone w oknie Analiza 2D.

9.7

Analiza szczegóły
Aby wyświetlić konkretne badanie, kliknij kartę okna Badanie, a następnie kliknij wybrane badanie w celu podświetlenia
go. Dodatkowe informacje na temat wybierania badania znajdują się na stronie ► 20.
Analizę wyników badania można obejrzeć, korzystając z grupy okien Analiza 2D, Heksagram lub Analiza 3D. W widokach
2D i 3D wyniki można wyświetlać w normalnym trybie widoku lub w trybie powiększonym. Analizę wyników badań można
wyświetlać w normalnym trybie widoku lub w trybie powiększonym. Zobacz informacje na stronie ► 18.
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9.7.1

Wzmocnienie
Pierwszym etapem interpretacji danych jest przejrzenie wykresów ruchów gałki ocznej i głowy. (Zobacz informacje na
stronie ► 98). Przejrzenie danych wzmocnienia zawsze powinno być wykonywane w drugiej kolejności.
Wzmocnienie to stosunek prędkości ruchu gałki ocznej do prędkości ruchu głowy. Wyświetlane są indywidualne
wzmocnienia oraz średnia wartość wzmocnienia. W oknie Wzmocnienie wartości wzmocnienia są wyświetlane na osi Y, a
odpowiadające im prędkości szczytowe — na osi X. (Prędkość szczytowa to maksymalna prędkość dla każdej ze 175 próbek
reprezentujących to konkretne badanie). Wykres wzmocnienia zostaje automatycznie przeskalowany ponad wartość (1,2),
jeśli występują indywidualne wzmocnienia o wartości z przedziału od 1,2 do 3.

Na wykresie wzmocnienia średnie dla ruchów w prawo i w lewo są oznaczone symbolami X. Legenda u góry wykresu
identyfikuje kolory użyte dla wartości w lewo i w prawo.
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Nad wykresem są wyświetlane:
A. Wartości średnich dla ruchów w prawo i w lewo (A).
B. Odchylenia standardowe dla ruchów w prawo i w lewo.
C. Asymetria odruchu przedsionkowo-ocznego dla ruchów w prawo i w lewo (w tym przykładzie użyto domyślnego
obliczenia wartości Asymetria wzmocnienia — Względna (Newman-Toker/Mantokoudis)).

Wartość Asymetria jest specyficzna dla zbadanych płaszczyzn: bocznej (kanał boczny prawy do bocznego lewego), LARP
(kanał przedni lewy do tylnego prawego) lub RALP (kanał przedni prawy do tylnego lewego).
W oknie Opcje badania można wybrać domyślną metodę obliczania wartości Asymetria wzmocnienia: Względna
(Newman-Toker/Mantokoudis)(1) lub Znormalizowana względna (Jongkees)(2):

Dane normatywne
Wartości przedziału danych normatywnych są definiowane według analizy danych.(3)
Cieniowanie wskazuje granice danych poza wartościami przedziału danych normatywnych:
•

Dane leżące w białym obszarze mieszczą się w granicach normy.

•

Dane leżące w jasnoszarym obszarze wskazują na utratę jednostronną.

•

Dane leżące w ciemnoszarym obszarze wskazują na utratę obustronną.

Wartości przedziału danych normatywnych można zmieniać.

Opcje badania. Zobacz informacje na stronie ► 195.

(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: Dokładność
diagnostyczna w obwodowej vestibulopatii. Neurology 73 (14): 1134-1141. Uwaga: Wszystkie dane normatywne zostały

zebrane z dłońmi ułożonymi na szczycie głowy i ruchem impulsowym na zewnątrz.
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Dane normatywne zależne od wieku
Wartości przedziału danych normatywnych zależnych od wieku są definiowane jako średnia ± 2 odchylenia standardowe dla
przedziału wiekowego od 10 do 99 lat.(1)
Na wykresie Wzmocnienie zarys definiuje obszar, wewnątrz którego dane są uznawane za mieszczące się w granicach
normy.

Wartości wzmocnienia powyżej 1,2
Wartości wzmocnienia powyżej 1,2 mogą być wynikiem jednego z następujących problemów lub kombinacji tych
problemów:
1. Zsuwanie się okularów. Upewnij się, że opaska jest dopasowana, przewód biegnący od okularów jest przypięty do
prawego ramienia lub kołnierzyka pacjenta z zachowaniem pewnego luzu oraz że nie ma żadnych szczelin między gąbką
twarzową a twarzą pacjenta. Zdjęcia przedstawiające właściwie i niewłaściwie założone okulary można znaleźć na stronie
► 33.
2. Pacjent znajduje się zbyt blisko punktu fiksacji. Jeśli pacjent znajduje się w odległości mniejszej niż 1 metr, wystąpi
zwiększenie wzmocnień odruchu przedsionkowo-ocznego (VOR) spowodowane zbieżnością oczu. Podczas używania
systemu ICS Impulse nigdy nie stawaj naprzeciwko pacjenta i nie pozwól, aby skupiał swój wzrok na Twoim nosie. Taka
metoda badania spowoduje uzyskanie wyższych wzmocnień odruchu przedsionkowo-ocznego (VOR).
3. Podczas badania wykres w czasie rzeczywistym pokazał, że oczy prowadziły głowę, ale pozwolono na kontynuowanie
badania. W przypadku zauważenia tego problemu należy sprawdzić ułożenie okularów i pacjenta przed
kontynuowaniem badania.
4. Jeśli wykluczono problemy 1, 2 i 3, pacjent może cierpieć na chorobę Meniere’a. (2)

Wyświetlanie danych i wartości
Aby wyświetlić tylko wartości wzmocnień dla ruchów w lewo lub w prawo, kliknij kartę okna Wyświetlanie, a następnie
zaznacz pole wyboru Lewe lub Prawe. Aby wyświetlić jednocześnie wartości wzmocnień dla ruchów w lewo i w prawo,
zaznacz oba pola wyboru.

(1)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP and Curthoys IS (2015) The video head impulse
test (vHIT) of semicircular canal function – age dependent normative values of VOR gain in healthy subjects. Frontiers
in Neurology June 22: ISSN: 1664-2295. Uwaga: Wszystkie dane normatywne zostały zebrane z dłońmi ułożonymi na

szczycie głowy i ruchem impulsowym na zewnątrz.
(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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Wartości wzmocnienia i prędkości szczytowej dla poszczególnych ruchów impulsowych głowy są wyświetlane na pasku
stanu za każdym razem, gdy zostanie wybrany punkt wzmocnienia lub wykres.
•

Wybierz punkt wzmocnienia: Kliknij okno Wzmocnienie i przenieś kursor na punkt wzmocnienia, aby go zaznaczyć.
Wartość wzmocnienia zostaje wyświetlona obok wybranego punktu (w kółku). W oknie wykresu zostaje podświetlony
odpowiadający mu wykres.

•

Wybierz wykres: Kliknij okno wykresu i za pomocą klawiszy strzałek lub kółka myszy przechodź między wykresami.
Podświetlony wykres jest wykresem wybranym. Zostaje zaznaczony odpowiadający mu punkt wzmocnienia (wartość
wzmocnienia nie jest wyświetlana).

A.
B.
C.
D.
E.

Pasek stanu

Wzmocnienie
Wartość wzmocnienia
Okno wykresu
Wybrany wykres

Aby usunąć wybrany ruch impulsowy głowy:
•

Przenieś kursor na punkt wzmocnienia. Kliknij dwukrotnie myszą.

•

Kliknij okno wykresu. Przy użyciu klawiszy strzałek lub kółka myszy zaznacz pojedynczy wykres. Naciśnij klawisz Delete.

Aby przywrócić wszystkie usunięte ruchy impulsowe głowy, kliknij kartę okna Ponowna analiza. Kliknij opcję Przywróć
usunięte dane.
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Informacje na temat sakad
Aby szczyt został uznany za sakadę, musi spełnić następujące kryteria:

9.7.2

–

Musi zostać zidentyfikowany jako sakada przez specjalny algorytm (domyślnie szczyty zidentyfikowane jako sakady są
oznaczone kolorem czerwonym)

–

Musi wystąpić co najmniej 70 ms po rozpoczęciu ruchu głowy (ruchu impulsowego głowy)

Informacje

Analiza ruchów impulsowych głowy zarówno dla ruchów impulsowych głowy w lewo, jak i w prawo, a także odrzucone
ruchy impulsowe. OTOsuite Vestibular korzysta z różnych algorytmów do analizowania ruchów impulsowych głowy.
•

Zbieranie — dane ruchów impulsowych głowy, które spełniły kryteria algorytmu zbierania, tak jak pokazano w oknie
zbierania.

•

Analiza — dane ruchów impulsowych głowy, które spełniły kryteria algorytmu analizy.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie ► 249.

Analiza wykresu dla wybranego wykresu (podświetlony) obejmują
•

Wzmocnienie — obliczenie wzmocnienia jest obszarem pod prędkością ruchów gałki ocznej (bez sakad) podzielonym
przez obszar pod prędkością ruchów głowy.

•

Latencja — czas (ms) wystąpienia prędkości szczytowej dla ruchów głowy, a także dla pierwszych trzech sakad.

•

Amplituda (°/s) — maksimum osiągnięte dla głowy i pierwszych trzech sakad (reprezentowane jako prędkość szczytowa
na pasku stanu).

Uwaga • Aby wartości były dokładnie wypełniane, dane zebrane w oprogramowaniu w wersji wcześniejszej niż 4.0
muszą zostać poddane ponownej analizie.

Zostanie wyświetlone nazwisko operatora i parametry badania:
•

Szybkość klatek — częstotliwość pozyskiwania danych w klatkach na sekundę (kl./s)

•

Kalibracja ∆ – odległość w pikselach między położeniem prawego i lewego oka zmierzona podczas kalibracji

Zostanie wyświetlona informacja, czy parametry sakad chwytających zostały zmodyfikowane.
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9.7.3

Uwagi
Szczegóły analizy - Uwagi
Uwagi dotyczące badania można wprowadzać przed badaniem, w jego trakcie oraz po zakończeniu go. Aby dodać lub
zmodyfikować uwagi, kliknij kartę okna Uwagi. Informacje na temat narzędzi do edycji można znaleźć na stronie ► 23.

Uwaga • Tekst dodany uprzednio w oknie Badanie jest wyświetlany w oknie Uwagi.

9.7.4

Wyświetlanie
Aby zmienić wyświetlanie wykresu wzmocnienia, kliknij pole wyboru Lewe i/lub Prawe w celu zaznaczenia/odznaczenia, co
jest wyświetlane: oba wzmocnienia, tylko wzmocnienia dla ruchów w lewo lub tylko wzmocnienia dla ruchów w prawo.
Aby zmodyfikować wyświetlanie wykresów 2D, zaznacz pole wyboru Prędkość ruchów głowy i/lub Prędkość ruchów gałki
ocznej w celu zaznaczenia/odznaczenia, co jest wyświetlane: obie prędkości, tylko prędkość ruchów głowy lub tylko
prędkość ruchów gałki ocznej.

9.7.5

Ponowna analiza

Analizuj ponownie — przywraca wszystkie oryginalne punkty danych wzmocnienia przed ponowną analizą danych.
(Ponowna analiza używa najnowszych ustawień opcji Amplituda linii bazowej i Położenie początkowe.)
Uwaga • Użycie tej funkcji może być konieczne dla danych istniejącego pacjenta w przypadku wydania nowych
funkcji. (Ponowna analiza wymaga dostępności danych nieprzetworzonych).

Przywróć usunięte dane — przywraca wszystkie oryginalne punkty danych wzmocnienia.
Oczopląs spontaniczny — pole wyboru Oczopląs spontaniczny est zaznaczone, jeśli wykonujący badanie zaznaczył pole
wyboru Oczopląs spontaniczny w oknie Zbieranie.
Zaznaczenie pola Oczopląs spontaniczny spowoduje ponowną analizę danych. Wcześniejsze modyfikacje danych (np.
zmiany parametrów sakad chwytających lub usunięcie punktów wzmocnienia) nie zostaną zachowane.

Parametry sakad chwytających — W lewo/W prawo — wybierz, aby zmodyfikować parametry sakad chwytających dla
ruchu impulsowego głowy w lewo lub w prawo.
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Przywróć wartości domyślne — przywraca parametry sakad chwytających do wartości domyślnych producenta dla
wybranej strony (lewej/prawej).

Amplituda linii bazowej — to ustawienie identyfikuje sakadę na podstawie tego, jak strome jest nachylenie z tyłu sakady.
Dopasuj ten suwak, jeśli uważasz, że ruch gałki ocznej został błędnie zidentyfikowany jako sakada lub że ruch gałki ocznej
powinien być zidentyfikowany jako sakada.

Położenie początkowe — to ustawienie określa, w którym miejscu oprogramowanie rozpoczyna szukanie występowania
sakady. Dopasuj ten suwak, jeśli uważasz, że ruch gałki ocznej został błędnie zidentyfikowany jako sakada lub że ruch gałki
ocznej powinien być zidentyfikowany jako sakada.
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9.8

Analiza 2D okno
Domyślne kolory dla danych prezentowanych na wykresach umożliwiają osobom dotkniętym daltonizmem łatwe
rozróżnianie odmiennych kolorów. Okno Opcje badania zawiera ustawienia umożliwiające zmianę domyślnych kolorów
używanych dla każdego typu danych. Aby to zrobić, kliknij kartę okna Kolory wykresu w oknie Opcje i wybierz nowe
kolory. Zobacz informacje na stronie ► 192.
W domyślnym układzie prawy wykres (dane prędkości ruchów głowy w prawo i odpowiadających im ruchów gałki ocznej)
znajduje się po prawej stronie, a lewy wykres (dane prędkości ruchów głowy w lewo i odpowiadających im ruchów gałki
ocznej) — po lewej stronie. Aby przełączyć układ, kliknij kartę okna Ruchy impulsowe głowy w oknie Opcje i wybierz
opcję Wyświetl lewy wykres z prawej strony. Zobacz informacje na stronie ► 195.
Aby wyświetlić tylko prędkość ruchów głowy lub gałki ocznej, kliknij kartę okna Wyświetlanie, a następnie zaznacz pole
wyboru Prędkość ruchów głowy lub Prędkość ruchów gałki ocznej. Aby wyświetlić jednocześnie prędkości głowy i gałki
ocznej, zaznacz oba pola wyboru.
Dane dotyczące głowy są wyświetlane na niebiesko dla ruchów w lewo i na pomarańczowo dla ruchów w prawo. Dane
dotyczące gałki ocznej wyświetlane na zielono określają ruch gałki ocznej w trakcie i po ruchu impulsowym (odruch
przedsionkowo-oczny, VOR). Dane dotyczące gałki ocznej wyświetlane na czerwono określają ruch sakadowy gałki ocznej
(czyli sakady chwytające). Dane dotyczące prędkości są nanoszone na oś Y, a milisekundowe ruchy impulsowe głowy lub
próbki są przedstawiane na osi X. Dane, które zostały przeniesione ze starszej wersji oprogramowania, są wyświetlane na osi
X jako próbki, jeśli średnia szybkość klatek jest niższa niż 219.
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W granicach normy
W tych przykładach danych Ruchy impulsowe głowy i SHIMP obie strony mieszczą się w granicach normy.

Ruchy impulsowe głowy
Jak widać na wykresie Wzmocnienie, wszystkie punkty danych leżą w normalnym zakresie (w białym obszarze). Dane
dotyczące głowy wskazują na bardzo dobrze wykonane ruchy impulsowe głowy, a dane dotyczące gałki ocznej pokazują
odruch przedsionkowo-oczny (A) odzwierciedlający prędkości ruchów głowy. Może występować kilka sakkad chwytających.
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SHIMP
Jak widać na wykresie Wzmocnienie, wszystkie punkty danych leżą w normalnym zakresie (w białym obszarze). Dane
dotyczące głowy wskazują na bardzo dobrze wykonane ruchy impulsowe głowy, a dane dotyczące gałki ocznej pokazują
odruch przedsionkowo-oczny (A) odzwierciedlający prędkości ruchów głowy wraz z jawnymi sakadami chwytającymi. Należy
pamiętać, że badanie SHIMP hamuje zdolność do wytwarzania sakad ukrytych, co eliminuje konieczność usunięcia sakad
przed obliczeniem wzmocnienia.
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Sakkady jawne
Ruchy impulsowe głowy
Oto przykład danych dotyczących ruchów impulsowych głowy przedstawiający nieprawidłowy odruch przedsionkowo-oczny
po lewej stronie, na który wskazuje odpowiedź wzmocnienia i sakkady chwytające. Jak widać na wykresie Wzmocnienie,
wszystkie punkty danych znajdują się w szarym obszarze, co wskazuje na utratę jednostronną. Dane dotyczące głowy
wskazują na bardzo dobrze wykonane ruchy impulsowe głowy, a dane dotyczące gałki ocznej pokazują niewystarczający
odruch przedsionkowo-oczny (A), który nie odzwierciedla prędkości ruchów głowy. Występują jawne sakkady chwytające (B).
Sakady chwytające łatwiej jest wizualizować w oknie Analiza 3D.
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SHIMP
Oto przykład danych SHIMP przedstawiający nieprawidłowy obustronny odruch przedsionkowo-oczny, na który wskazuje
odpowiedź wzmocnienia. Jak widać na wykresie Wzmocnienie, wszystkie punkty danych znajdują się w szarym obszarze, co
wskazuje na utratę obustronną. Dane dotyczące głowy wskazują na bardzo dobrze wykonane ruchy impulsowe głowy, a dane
dotyczące gałki ocznej pokazują niewystarczający odruch przedsionkowo-oczny, który nie odzwierciedla prędkości ruchów
głowy. Jeśli chodzi o sakady chwytające, w przypadku badania SHIMP obecność sakad chwytających wskazuje na resztkową
funkcję. Prawa strona wyraźnie wykazuje działanie układu przedsionkowego, ponieważ występują jawne sakady chwytające.
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Sakkady ukryte
Oto przykład danych dotyczących ruchów impulsowych głowy przedstawiający nieprawidłowy odruch przedsionkowo-oczny
po prawej stronie, na który wskazuje odpowiedź wzmocnienia i sakady chwytające. Jak widać na wykresie Wzmocnienie,
wszystkie punkty danych znajdują się w szarym obszarze, co wskazuje na utratę jednostronną. Zwróć uwagę na asymetrię
rzędu 56%. Prawa strona (odbiegająca od normy) wpływa na lewą stronę (normalną). Dane dotyczące głowy wskazują na
dobrze wykonane ruchy impulsowe głowy, a dane dotyczące gałki ocznej pokazują niewystarczający odruch przedsionkowooczny (A), który nie odzwierciedla prędkości ruchów głowy. Występują ukryte sakkady chwytające (B). Sakady chwytające
łatwiej jest wizualizować w oknie Analiza 3D.
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9.9

Okno Heksagram
Dla badań wybranych w kolumnie Pokaż okno Heksagram zapewnia analizę Analiza sakad chwytających z przeglądem
wykresów Średnie wzmocnienia, Punktacja PR i Analiza 2D.

A. Pokaż
B. Analiza sakad chwytających
C. Średnie wzmocnienia i Analiza 2D

Wstępnie są wybrane te same badania, które wybrano w oknach Analiza 2D i Analiza 3D. Aby dodać badania, kliknij
przycisk obok nazwy badania w kolumnie Pokaż.Aby usunąć badania, kliknij przycisk obok nazwy badania w kolumnie Pokaż.
Do wyświetlenia można wybrać tylko jedno badanie dla każdego typu badania.

Uwaga • Gdy okno Heksagram przestanie być wyświetlane, jako wybrane badania są przywracane badania wybrane
w oknach Analiza 2D i Analiza 3D.

W domyślnym układzie prawy wykres (dane prędkości ruchów głowy w prawo i odpowiadających im ruchów gałki ocznej)
znajduje się po prawej stronie, a lewy wykres (dane prędkości ruchów głowy w lewo i odpowiadających im ruchów gałki
ocznej) — po lewej stronie. Aby przełączyć układ, kliknij kartę okna Ruchy impulsowe głowy w oknie Opcje i wybierz
opcję Wyświetl lewy wykres z prawej strony. Zobacz informacje na stronie ► 195.

9.9.1

Heksagram
W oknie Heksagram średnie wzmocnienia są reprezentowane przez paski, które różnią się długością w zależności od
wartości średniego wzmocnienia. Paski są wyświetlane wewnątrz sześciokąta. Każdy bok sześciokąta jest oznakowany
dwuliterowym skrótem oznaczającym jeden z sześciu kanałów półkolistych:
•
•
•
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LA (lewy przedni)
LL (lewy boczny)
LP (lewy tylny)

•
•
•

RA (prawy przedni)
RL (prawy boczny)
RP (prawy tylny)
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Sześciokąt zewnętrzny reprezentuje średnie wzmocnienie o wartości 1,0. Sześciokąt wewnętrzny reprezentuje średnie
wzmocnienie o wartości 0,5.
Paski wzmocnienia są kolorowane zgodnie z wartościami przedziału normatywnego ustawionymi dla wykresów
wzmocnienia. Okno Opcje badania zawiera ustawienia umożliwiające zmianę wartości domyślnych. Aby to zrobić, kliknij
kartę okna Ruchy impulsowe głowy w oknie Opcje i wybierz nowe wartości. Zobacz informacje na stronie ► 195.
Wartości Asymetria (A) są wynikiem obliczeń specyficznych dla poszczególnych grup kanałów: przedni do przedniego,
boczny do bocznego i tylny do tylnego. Kolor, w jakim są wyświetlane wartości, wskazuje, którego obliczenia użyto:
Względna lub Znormalizowana względna.
W poszczególnych oknach są wyświetlone Średnie wzmocnienie i Punktacja PR (ogólna Punktacja PR) (B). Kolor obszaru, w
którym są wyświetlane te wartości, wskazuje na wzorzec gromadzenia sakad chwytających: Normalne, Zebrane lub
Rozsiane.

W oknie Opcje badania można wybrać domyślną metodę obliczania wartości Asymetria wzmocnienia: Względna
(Newman-Toker/Mantokoudis)(1) lub Znormalizowana względna (Jongkees)(2):

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

Analiza sakad chwytających
Ważne • Aby wartości były dokładnie wypełniane, należy wykonać ponowną analizę danych zebranych w
oprogramowaniu w wersji wcześniejszej niż 4.0.
- Jeśli zapisano dane nieprzetworzone, wybierz badanie w oknie Analiza 2D, kliknij kartę okna Ponowna analiza i
kliknij przycisk Analizuj ponownie.
- Jeśli dane nieprzetworzone nie zostały zapisane, w celu ponownej analizy danych wybierz lewe badanie w oknie
Analiza 2D. Kliknij kartę okna Ponowna analiza. Przesuń suwak Amplituda linii bazowej lub Położenie początkowe.
Kliknij opcję Przywróć wartości domyślne. Powtórz dla prawego badania.

Okno Analiza sakad chwytających zawiera analizę dla danych każdego kanału półkolistego wyświetlanych na wykresie
Heksagram.(1) W oknie Opcje badania można wybrać wyświetlanie tylko tej analizy podsumowującej lub pełnej analizy.
Zobacz informacje na stronie ► 195.

Łącznie (%) — odsetek sakad jawnych i ukrytych w łącznej liczbie wykresów ruchów impulsowych głowy.
Ogólna punktacja PR (%) — skala od 0 do 100, gdzie 0 to minimalna liczba rozsianych sakad chwytających w tym badaniu
ruchów impulsowych głowy, a 100 to maksymalna liczba rozsianych sakad chwytających w tym badaniu ruchów
impulsowych głowy. Aby uzyskać punktację PR, obliczany jest pierwszy współczynnik zmienności dla czasu pojawienia się
każdej sakady dla każdej grupy sakad (łącznie sakad jawnych i ukrytych).

Klasyfikacja
•

Kolor zielony oznacza wartość w granicach normy

•

Kolor niebieski oznacza, że sakady są zebrane

• Kolor pomarańczowy oznacza, że sakady są rozproszone
Te kody kolorystyczne są też używane w kolorowych paskach paneli Heksagram.

(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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Pełna analiza

Jeśli dla określonego kanału półkolistego nie istnieją ukryte ani jawne
sakady chwytające, dla tych wartości danych jest wyświetlana informacja
NA (nie analizowano).

Głowa
Latencja (ms) — średnia latencja dla wszystkich ruchów impulsowych głowy.
Amplituda (°/s) — średnia amplituda dla wszystkich ruchów impulsowych głowy.
Ukryte
% — odsetek sakad, które występują po 70 ms, a przed przecięciem przez prędkość głowy punktu zerowego, w łącznej
liczbie wykresów ruchów impulsowych głowy.

Latencja (ms) — średnia latencja dla wszystkich sakad ukrytych. Etykieta narzędzia wyświetla odchylenie standardowe i
współczynnik zmienności.

Amplituda (°/s) — średnia amplituda dla wszystkich sakad ukrytych. Etykieta narzędzia wyświetla odchylenie
standardowe i współczynnik zmienności.

Punktacja PR (%) — skala od 0 do 100, gdzie 0 to minimalna liczba rozsianych sakad chwytających w tym badaniu
ruchów impulsowych głowy, a 100 to maksymalna liczba rozsianych sakad chwytających w tym badaniu ruchów
impulsowych głowy. Aby uzyskać punktację PR, obliczany jest pierwszy współczynnik zmienności dla czasu pojawienia
się każdej sakady dla każdej grupy sakad ukrytych.

Jawne
% — odsetek sakad, które występują po przecięciu przez prędkość głowy punktu zerowego, w łącznej liczbie wykresów
ruchów impulsowych głowy.

Latencja (ms) — średnia latencja dla wszystkich sakad jawnych. Etykieta narzędzia wyświetla odchylenie standardowe i
współczynnik zmienności.

Amplituda (°/s) — średnia amplituda dla wszystkich sakad jawnych. Etykieta narzędzia wyświetla odchylenie
standardowe i współczynnik zmienności.

Punktacja PR (%) — skala od 0 do 100, gdzie 0 to minimalna liczba rozsianych sakad chwytających w tym badaniu
ruchów impulsowych głowy, a 100 to maksymalna liczba rozsianych sakad chwytających w tym badaniu ruchów
impulsowych głowy. Aby uzyskać punktację PR, obliczany jest pierwszy współczynnik zmienności dla czasu pojawienia
się każdej sakady dla każdej grupy sakad jawnych.
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9.10

Analiza 3D okno
Domyślne kolory dla danych prezentowanych na wykresach umożliwiają osobom dotkniętym daltonizmem łatwe
rozróżnianie odmiennych kolorów. Okno Opcje badania zawiera ustawienia umożliwiające zmianę domyślnych kolorów
używanych dla każdego typu danych. Aby to zrobić, kliknij kartę okna Kolory wykresu w oknie Opcje i wybierz nowe
kolory. Zobacz informacje na stronie ► 192.
W domyślnym układzie prawy wykres (dane prędkości ruchów głowy w prawo i odpowiadających im ruchów gałki ocznej)
znajduje się po prawej stronie, a lewy wykres (dane prędkości ruchów głowy w lewo i odpowiadających im ruchów gałki
ocznej) — po lewej stronie. Aby przełączyć układ, kliknij kartę okna Ruchy impulsowe głowy w oknie Opcje i wybierz
opcję Wyświetl lewy wykres z prawej strony. Zobacz informacje na stronie ► 195.
Dane można oglądać w widoku 360 stopni. Aby obejrzeć dane w różnych widokach, przytrzymaj naciśnięty lewy przycisk
myszy i obracaj obraz według potrzeb. Aby wrócić do oryginalnego widoku, kliknij przycisk Resetuj (A).
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Normalne
W tym przykładzie danych dotyczących ruchów impulsowych obie strony mieszczą się w granicach normy. Jak widać na
wykresie Wzmocnienie, wszystkie punkty danych leżą w normalnym zakresie (w białym obszarze). Dane dotyczące głowy
wskazują na bardzo dobrze wykonane ruchy impulsowe głowy, a dane dotyczące gałki ocznej pokazują odruch
przedsionkowo-oczny (A) odzwierciedlający prędkości ruchów głowy. Może występować kilka sakkad chwytających.
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Sakkady jawne
Oto przykład danych dotyczących ruchów impulsowych głowy przedstawiający nieprawidłowy odruch przedsionkowo-oczny
po lewej stronie, na który wskazuje odpowiedź wzmocnienia i sakkady chwytające. Jak widać na wykresie Wzmocnienie,
wszystkie punkty danych znajdują się w szarym obszarze, co wskazuje na utratę jednostronną. Dane dotyczące głowy
wskazują na bardzo dobrze wykonane ruchy impulsowe głowy, a dane dotyczące gałki ocznej pokazują niewystarczający
odruch przedsionkowo-oczny (A), który nie odzwierciedla prędkości ruchów głowy. Występują jawne sakkady chwytające (B).
Ostre spadki po prawej stronie są wynikiem oczopląsu spontanicznego.
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Sakkady ukryte
Oto przykład danych dotyczących ruchów impulsowych głowy przedstawiający nieprawidłowy odruch przedsionkowo-oczny
po prawej stronie, na który wskazuje odpowiedź wzmocnienia i sakady chwytające. Jak widać na wykresie wzmocnienia
(Gain), wszystkie punkty danych znajdują się w szarym obszarze, co wskazuje na utratę jednostronną. Zwróć uwagę na
asymetrię rzędu 56%. Prawa strona (odbiegająca od normy) wpływa na lewą stronę (normalną). Dane dotyczące głowy
wskazują na dobrze wykonane ruchy impulsowe głowy, a dane dotyczące gałki ocznej pokazują niewystarczający odruch
przedsionkowo-oczny (A), który nie odzwierciedla prędkości ruchów głowy. Występują ukryte sakkady chwytające (B). Zwróć
uwagę, że ukryte sakkady chwytające znajdują się bliżej danych dotyczących głowy, a jawne sakkady chwytające były
oddalone w prawo od danych dotyczących głowy.
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9.11

Odtwórz okno
W oknie Odtwórz możliwe jest zsynchronizowane odtwarzanie zebranych danych, analizy danych i nagrań wideo. Okno
zawiera zawsze następujące elementy:
•

Wykres w czasie rzeczywistym

•

Krzywe próbne

•

Wzmocnienie

•

Wykresy ruchów głowy i gałki ocznej 2D

•

Wideo oka

Okno zawiera także zsynchronizowane wideo pomieszczenia, jeśli wybrano je dla tego typu badania w oknie Opcje badania.

Odtwórz
Odtwórz

Rozpoczyna zsynchronizowane odtwarzanie.

Wstrzymaj

Wstrzymuje zsynchronizowane odtwarzanie.

Zatrzymaj

Zatrzymuje zsynchronizowane odtwarzanie.

Usuń wideo

Usuwa nagrania wideo dla wybranego badania.

Uwaga • Zaleca się usuwanie niepotrzebnych nagrań wideo w celu
oszczędzania miejsca na dysku. Po usunięciu nagrań wideo nie jest możliwe
odzyskanie danych wideo.
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Odtwórz
Odtwarzaj od kursora

Wybierz, aby rozpocząć odtwarzanie od pozycji kursora. Jeśli ta opcja nie jest
wybrana, odtwarzanie rozpoczyna się od początku wykresu.

Prędkość

Uwaga • Przed ustawieniem prędkości odtwarzania należy sprawdzić szybkość
rejestracji (kl./s) określoną pod wideo oka.

•

Normalne — wideo oka nagrane z szybkością 30 kl./s można odtwarzać jedynie
w normalnej szybkości.

•

Wolne — wideo oka nagrane z szybkością 60 kl./s można odtwarzać w szybkości
normalnej lub wolnej.

•

Wolniejsze — wideo oka nagrane z szybkością 120 kl./s można odtwarzać w
szybkości normalnej, wolnej i zwolnionej.

Plik wideo jest zsynchronizowany z nagraniem wideo ruchu gałki ocznej przy
wszystkich szybkościach.

Odtwarzanie danych zebranych za pomocą oprogramowania w wersji wcześniejszej niż 4.0
Dane pacjentów
•

Starych danych nie można odtwarzać.

•

Jeśli zapisano dane nieprzetworzone, trzeba najpierw wykonać ponowną analizę danych, aby je wyświetlić. Wybierz
badanie w oknie Analiza 2D, kliknij kartę Ponowna analiza i kliknij przycisk Analizuj ponownie.

•

Po ponownej analizie danych możesz przewijać wykres w czasie rzeczywistym. Na wykresie w czasie rzeczywistym
kliknięcie pojedynczego ruchu impulsowego głowy powoduje:
–

wyświetlenie zaakceptowanego ruchu impulsowego głowy na krzywych próbnych (odrzucony ruch impulsowy nie
zostanie wyświetlony);

–

podświetlenie wykresu głowy i gałki ocznej;

–

otoczenie wartości wzmocnienia.

Wideo
•

Nagrania wideo oka z badania ruchów impulsowych głowy, które wcześniej były wyświetlane w oknie
Nagrywanie/odtwarzanie nagrania wideo , można teraz wyświetlać tylko w oknie Odtwórz w oprogramowaniu
OTOsuite Vestibular.

•

Kliknij kartę Wideo w oknie Lista badań i wybierz wideo do odtwarzania.
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9.12

Wykresy postępu
Analizę wielu sesji badań można obejrzeć, korzystając z grupy okien Wykresy postępu lub Dane postępu. W ten sposób
użytkownik może porównać wyniki badań pacjenta z różnych dni. Porównując sesje badań, można sprawdzić, czy nastąpiła
poprawa lub wyrównanie.
Jeśli przeprowadzono co najmniej trzy badania, trzy badania wyświetlane na początku to pierwsze badanie, najnowsze
badanie oraz badanie wyświetlane obecnie w oknie 2D i 3D. Aby usunąć badania, kliknij przycisk obok nazwy badania w
kolumnie Pokaż. Aby dodać badania, kliknij przycisk obok nazwy badania w kolumnie Pokaż.

Uwaga • Analizę wyników badań można wyświetlać w normalnym trybie widoku lub w trybie powiększonym. Zobacz
informacje na stronie ► 18.
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Wykresy postępu
W tym oknie można obejrzeć cztery sesje badań jednocześnie. Wykresy 3D są wyświetlane w sposób opisany na stronie ►
108.
Domyślne kolory dla danych prezentowanych na wykresach umożliwiają osobom dotkniętym daltonizmem łatwe
rozróżnianie odmiennych kolorów. Okno Opcje badania zawiera ustawienia umożliwiające zmianę domyślnych kolorów
używanych dla każdego typu danych. Aby to zrobić, kliknij kartę okna Kolory wykresu w oknie Opcje i wybierz nowe
kolory. Zobacz informacje na stronie ► 192.
W domyślnym układzie prawy wykres (dane prędkości ruchów głowy w prawo i odpowiadających im ruchów gałki ocznej)
znajduje się po prawej stronie, a lewy wykres (dane prędkości ruchów głowy w lewo i odpowiadających im ruchów gałki
ocznej) — po lewej stronie. Aby przełączyć układ, kliknij kartę okna Ruchy impulsowe głowy w oknie Opcje i wybierz
opcję Wyświetl lewy wykres z prawej strony. Zobacz informacje na stronie ► 195.
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Dane postępu
Wykres wzmocnienia jest wyświetlany w sposób opisany od strony ► 90, z tym że legenda identyfikująca kolory użyte dla
każdego badania jest wyświetlana w oknie wyboru badania. Ponadto średnie odchylenie standardowe jest wskazywane przez
poziome paski nad i pod symbolami średniego wzmocnienia (czerwone i niebieskie symbole X).
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10

Położeniowe

10.1

Środowisko badania
Środowiska mogą być różne, muszą jednak umożliwiać ustawienie pacjenta w odległości co najmniej jednego metra od
ściany (lub innej twardej powierzchni, która może służyć jako powierzchnia projekcyjna). Ta pozycja jest używana podczas
kalibracji. W przypadku badań położeniowych Dynamiczne i manewrów Zmiana położenia pacjent musi być ułożony
wygodnie na stole do badań, jako że będzie zmieniał pozycję między siedzącą i leżącą na wznak.

Do celów kalibracji:

Uwaga • Pacjent powinien siedzieć na nieruchomym, nieobrotowym krześle.

1. Wybierz ścianę, która umożliwia ustawienie pacjenta w odległości co najmniej jednego metra przed punktem fiksacji.
2. Umieść na ścianie jeden z punktów fiksacji dostarczanych przez system tak, aby można było ustawić pacjenta
bezpośrednio przed punktem fiksacji.

10.2

Nagrywanie ruchu gałek ocznych podczas badania
Uwaga • Nagranie.

W oknie Wideo jest wyświetlany obraz gałki ocznej.
Opcja Nagranie (A) jest zaznaczona domyślnie. Nagrywanie wideo oka i zbieranie danych rozpoczynają się w tym samym
momencie.

10.3

Wykrywanie źrenicy
Instrukcje dotyczące poprawnego zakładania samych okularów można znaleźć na stronie ► 33.
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Instrukcje dotyczące poprawnego zakładania akcesorium braku widzenia można znaleźć na stronie ► 37.
1. Wybierz badanie: Dynamiczne, lub Zmiana położenia.
2. Wybierz typ badania. Dostępne są na przykład następujące typy dla badania Dynamiczne: Dix-Hallpike, HallpikeStenger, Pozycja boczna leżąca i Przewracanie.

Uwaga • Brak widzenia nie powinna być zaznaczona.

3. W przypadku korzystania z akcesorium braku widzenia zaznacz pole wyboru Brak widzenia.

Uwaga • Bez licencji nie jest możliwe ustalenie, czy podczas badania występuje oczopląs Skrętny. Zakupienie licencji
zapewnia wykres położenia gałki ocznej i wykres SPV.

4. Aby zebrać dane Skrętny, zaznacz pole wyboru Skrętny. (Aby pole wyboru Skrętny było zaznaczone domyślnie, w
oknie Opcje badania wybierz opcję dla tego typu badania w odpowiednim oknie dla tej grupy badań). Należy zapoznać
się z informacjami na stronie ► 267, gdzie opisano kwestię zwiększenia rozmiaru pliku wideo, gdy jest zaznaczona opcja
Skrętny.
5. Wybierz manewr badawczy (A). Na przykład dla badania Dix-Hallpike są dostępne cztery manewry: Głowa w lewo,
Głowa w prawo, Głowa w lewo — powtórzenie i Głowa w prawo — powtórzenie.

Uwaga • Wybranie opcji Brak widzenia lub Skrętny zmienia szybkość zbieranych klatek na 60 kl./sek. (klatek na
sekundę). Taka szybkość pozwala na dłuższe otwarcie migawki aparatu (zwiększenie ekspozycji na światło), czego
efektem jest lepsza jakość obrazu.
Gdy jest wybrana opcja Brak widzenia, w kolumnie braku widzenia na liście badań widnieje znacznik wyboru.

6. W przypadku zbierania danych Skrętny
A. Poinstruuj pacjenta, aby patrzył prosto przed siebie i miał oczy szeroko otwarte.
B. Kliknij opcję Przechwyć. W prawym dolnym rogu okna Konfiguracja badania zostanie wyświetlona ramka
referencyjna Skrętny.
Jeśli występuje skrętny ruch gałki ocznej, ramka referencyjna jest porównywana z zebranymi danymi. Ramki
referencyjnej można użyć we wszystkich kolejnych badaniach SPV. Jeśli jakość jest słaba, ponownie poinstruuj pacjenta
i kliknij przycisk Przechwyć.
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Dobra jakość

Słaba jakość

7. Ustaw pacjenta. Zobacz informacje na stronie ► 117.
8. Umieść obszar zainteresowania (ROI) wokół źrenicy:
–

kliknij zielony kwadrat i przeciągnij go tak, aby źrenica znalazła się w jego środku, lub

–

kliknij źrenicę, aby ją wyśrodkować wewnątrz zielonego kwadratu.

Uwaga • W przypadku badań Ruchy impulsowe głowy i VOR pole ROI ma wymiary 100 x 100 pikseli przy
maksymalnej częstotliwości próbkowania 250 kl./s. W przypadku wszystkich innych badań poza Skrętny pole ROI ma
wymiary 160 x 120 pikseli przy maksymalnej częstotliwości próbkowania 173 kl./s. W przypadku badań Skrętny pole
ROI ma wymiary 320 x 240 pikseli przy maksymalnej częstotliwości próbkowania 60 kl./s.

9. W oknie Wideo wybierz typ wyświetlanego obrazu: Obraz w skali odcieni szarości (A) lub Położenie źrenicy (B).

Uwaga • Wybór między opcjami Obraz w skali odcieni szarości i Położenie źrenicy jest używany tylko do ustawienia
wykrywania źrenicy. Wideo oka jest zawsze nagrywane w skali odcieni szarości.
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10. Jeśli źrenica nie została wykryta automatycznie, wybierz opcję Próg automatyczny. System wyśrodkuje kursor krzyżowy
na źrenicy.
11. Poproś pacjenta, aby patrzył na punkt fiksacji. Oceń śledzenie źrenicy, obserwując kursor krzyżowy. Jeśli kursor krzyżowy
nie śledzi źrenicy (skacze dookoła i nie pozostaje wyśrodkowany na źrenicy), użyj przycisku + lub - suwaka progu w celu
dopasowania go.
Wykrycie źrenicy świadczy o poprawnym śledzeniu źrenicy przez system zarówno podczas kalibracji, jak i gromadzenia
danych.

Uwaga • Wprowadź dodatkowe korekty, aby usunąć białe obszary poza białym okrągłym obrazem źrenicy.

12. Kliknij przycisk OK aby zaakceptować Położenie ROI.
13. Jeśli kalibracja nie została wcześniej wykonana, przejdź do strony ► 120.

10.4

Kalibracja
Zachować ostrożność •

Podczas tej procedury włączą się oba lasery. Nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę

lasera. Korzystanie z narzędzi regulacji lub wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może
narazić na niebezpieczne promieniowanie.

1. Kliknij opcję Lasery włączone, aby włączyć oba lasery.

2. Poproś pacjenta, aby umieścił lewy i prawy punkt równolegle po obu stronach punktu fiksacji.
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3. Poproś pacjenta, aby spojrzał na lewy, a następnie na prawy punkt. W oknie Wideo sprawdź, czy kursor krzyżowy nadal
podąża za źrenicą.

Uwaga • Do monitorowania danych dotyczących głowy i gałki ocznej można użyć okna Wykresy w czasie
rzeczywistym (oś X w sekundach). Obserwacja pomarańczowego wykresu głowy i zielonego wykresu gałki ocznej
pozwala ocenić, czy pacjent rusza głową lub oczami (zamiast patrzeć na punkt fiksacji), nadmiernie mruga oczami lub
nie wykonuje poleceń (nie współpracuje).

4. Jeśli kursor krzyżowy nie śledzi źrenicy (skacze dookoła i nie pozostaje wyśrodkowany na źrenicy), użyj przycisku + lub suwaka progu w celu dopasowania go.
W trakcie procedury kalibracji pacjent jest proszony o przenoszenie wzroku między dwoma punktami wyświetlanymi po
włączeniu laserów. Gdy pacjent przenosi wzrok, system śledzi ruch źrenicy.

Uwaga • W przypadku trudności z kalibracją (np. gdy pacjent ma tak słaby wzrok, że nie jest w stanie zobaczyć
punktu fiksacji lub punktów wiązki lasera) należy kliknąć opcję Domyślne, aby użyć domyślnej wartości kalibracji (∆ =
21). Przed kliknięciem przycisku Domyślne należy się upewnić, że pacjent patrzy prosto do przodu na punkt fiksacji.

Ruch gałki ocznej między dwoma punktami utworzonymi przez wiązki lasera jest mierzony i kalibrowany według
znanych wartości punktów lasera rzutowanych przez okulary. Wartości kalibracji odnoszą się do położenia pikseli, które
jest równe wartości 7,5 punktów na lewo i na prawo od środka. Różnica między wartością po lewej i prawej stronie jest
wyrównywana do liczby pikseli odpowiadającej 15-stopniowemu ruchowi gałki ocznej. Te wartości są stosowane do
analizowania ruchu gałki ocznej podczas badania ruchów impulsowych głowy.
5. Kliknij opcję Uruchom.
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6. Poproś pacjenta, aby spojrzał na punkt fiksacji i przytrzymaj jego głowę nieruchomo.
7. Poproś pacjenta, aby podążał wzrokiem za punktem wiązki lasera.

Uwaga • Wartości kalibracji są zapisywane automatycznie. Zapisana wartość kalibracji może zostać użyta podczas
wszystkich badań. Nie ma potrzeby wykonywania ponownej kalibracji między badaniami, chyba że doszło do
przesunięcia okularów. Ponowne otwarcie pliku pacjenta po zamknięciu go wymaga powtórzenia kalibracji.

Sprawdzanie kalibracji
1. Poproś pacjenta, aby spojrzał na punkt fiksacji i poruszał głową na boki pod niewielkim kątem (ok. 10 stopni).
2. Upewnij się, że wykres prędkości ruchów gałki ocznej i wykres prędkości głowy są ze sobą zrównane.

Dobra kalibracja — Wykres prędkości ruchów gałki ocznej i wykres prędkości głowy są ze sobą zrównane
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(W przykładach złej kalibracji pokazano kalibrację przeprowadzoną w badaniu Ruchy impulsowe głowy)

Zła kalibracja — prędkość ruchów gałki ocznej jest zbyt mała

Zła kalibracja — Prędkość ruchów gałki ocznej jest zbyt duża

3. Jeśli wykres prędkości ruchów gałki ocznej i wykres prędkości głowy nie są ze sobą zrównane, trzeba wykonać ponowną
kalibrację lub przejrzeć historię pacjenta.
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Uwaga • Jeśli pacjent musi wykonać sakadę chwytającą podczas obrotów głowy o niskiej częstotliwości, może
to oznaczać utratę funkcji narządu przedsionkowego, dysfunkcję móżdżku lub oba te schorzenia jednocześnie.
Jeśli wyniki badania zawierają sakady chwytające podczas obrotów głowy o niskiej częstotliwości, zaleca się
ostrożną interpretację wyników badania ruchów impulsowych głowy. Dane, które NIE mieszczą się w granicach
normy, mogą być związane z zaburzeniem obwodowym i/lub ośrodkowym. Ocenę pacjenta z sakadami
chwytającymi podczas sprawdzania kalibracji umożliwiają badaniaVOR.

4. Po sprawdzeniu kalibracji i uzyskaniu zadowalającego wyniku kliknij przycisk Akceptuj.
Zostanie otwarte okno Zbieranie i oprogramowanie będzie gotowe do rozpoczęcia zbierania danych dotyczących
ruchów impulsowych głowy.

Zachować ostrożność • Po wykonaniu kalibracji zaleca się, aby nie zmieniać położenia okularów na głowie pacjenta.
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10.5

Optymalizacja zbierania i leczenia
Aplikacja oferuje następujące funkcje zapewniające poprawność zbierania danych oraz poprawność wykonywania
manewrów terapeutycznych:
•

Monitor zewnętrzny
Dostępna jest opcja wyświetlania większego obrazu gałki ocznej na monitorze zewnętrznym. Jeśli monitor zewnętrzny
jest podłączony do komputera, należy umieścić go w miejscu, w którym wideo oka będzie dobrze widoczne. Aby
wyświetlić wideo oka zarówno na monitorze komputera, jak i na monitorze zewnętrznym, kliknij przycisk

. Na

monitorze zewnętrznym jest wyświetlana wartość SPV w czasie rzeczywistym dla badań Prędkość ruchów głowy i
Upływ czasu. Wartość Prędkość ruchów głowy zmienia się w zależności od prędkości głowy przy poruszaniu nią
podczas badania położeniowego. Podczas odtwarzania monitor zewnętrzny wyświetla wideo oka. Wyświetlane będą też
Informacje zwrotne o położeniu głowy lub Zsynchronizowane wideo pomieszczenia, jeśli zostały ustawione w oknie
Opcje badania.

Uwaga • Monitor zewnętrzny nie jest obsługiwany w przypadku badań ruchów impulsowych głowy.

•

Informacje zwrotne o położeniu głowy
W przypadku badań SPV opcja Informacje zwrotne o położeniu głowy jest ustawieniem domyślnym. Po ustawieniu tej
opcji opcji na monitorze komputera jest wyświetlany obrazek referencyjny położenia głowy pacjenta w czasie
rzeczywistym. Informacje na temat ustawiania tej opcji można znaleźć na stronie ► 198.
W sensie klinicznym właściwie ustawienie głowy podczas badania dynamicznego położeniowego i wykonywania
manewru zmiany położenia ma zasadnicze znaczenie do uzyskania właściwej diagnozy i skutecznego leczenia. Czujnik
głowy w okularach śledzi ruch głowy. Ruch głowy widoczny w oprogramowaniu odpowiada bezpośrednio ruchowi głowy
pacjenta. Pomaga to wykonującemu badanie ustawić głowę w różnych pozycjach charakterystycznych dla badania
dynamicznego położeniowego i manewru zmiany położenia.
–

Badane lub leczone kanały półkoliste są wyróżnione na zielono.

–

Podczas wykonywania badania lub manewru niebieska kropka porusza się wraz z głową.

–

W zależności od wykonywanego badania lub manewru terapeutycznego każda pozycja jest numerowana i
reprezentowana przez niebieską linię. Przesuń głowę pacjenta, wyrównując niebieską kropkę z każdą kolejną
numerowaną niebieską linią.
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Dix-Hallpike – Głowa w lewo
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10.6

Badania Dynamiczne
W tych badaniach okulary zbierają dane dotyczące gałki ocznej. Szybka kamera rejestruje obraz gałki
ocznej. Oprogramowanie OTOsuite Vestibular przetwarza dane położenia gałki ocznej i oblicza prędkość fazy wolnej (SPV).

10.6.1

Badania Dynamiczne
Badania Dynamiczne zapewniają możliwość oceny oczopląsu występującego w wyniku dynamicznych zmian orientacji ciała
pacjenta względem grawitacji. Zazwyczaj pacjent rozpoczyna badanie w pozycji siedzącej, a następnie jest układany w
pozycji umieszczającej kanały przednie/tylne lub boczne w pozycji prostopadłej do podłoża, tak aby wpływała na nie
grawitacja. Badania te służą do określenia, czy objawy pacjenta są spowodowane łagodnymi napadowymi położeniowymi
zawrotami głowy.

Dix-Hallpike lub Hallpike-Stenger
To badanie ocenia przednie i tylne kanały półkoliste, rejestrując ruch gałki ocznej pacjenta podczas manewru. Norma ANSI
zaleca przeprowadzanie tego badania przy braku widzenia. Pacjent siedzi. W przypadku obu badań głowa jest obracana o 45°
w lewo lub w prawo, w zależności od tego, która strona jest oceniana.

Hallpike-Stenger
W przypadku tego badania włączane jest dodatkowe położenie, z głową wyśrodkowaną i wzrokiem skierowanym do przodu.
Pacjent jest szybko układany na plecach, z głową zwisającą lekko z końca stołu do badań. Podczas badania głowa pacjenta jest
podtrzymywana w wygodnej pozycji przez wykonującego badanie. Zgodnie z normą ANSI należy rejestrować ruch gałek
ocznych przez minimum 20 sekund w tym położeniu. Najlepszym rozwiązaniem jest kontynuowanie rejestrowania ruchu
gałek ocznych do momentu ustania oczopląsu. Pacjent jest przywracany do pozycji siedzącej, a ruch gałek ocznych powinien
być ponownie rejestrowany do momentu ustania oczopląsu.

Pozycja boczna leżąca
Pacjent siedzi.Głowa jest obracana o 45° w stronę przeciwną do leczonego ucha. Pacjent kładzie się na boku z uszkodzonym
uchem, z nosem obróconym o 30° w przeciwnym kierunku.

Przewracanie
To badanie ocenia boczne kanały półkoliste, rejestrując ruch gałki ocznej pacjenta podczas manewru. Pacjent leży na wznak
z głową podniesioną pod kątem 30° i zwróconą tak, by ucho, którego dotyczy badanie, było skierowane ku podłożu. Głowa
jest obracana szybko o 55° lub w maksymalnym zakresie, w lewo lub w prawo, w zależności od tego, która strona jest
oceniana. Podczas badania głowa pacjenta jest podtrzymywana w wygodnej pozycji przez wykonującego badanie. Należy
rejestrować ruch gałek ocznych przez minimum 20 sekund w tym położeniu. Najlepszym rozwiązaniem jest kontynuowanie
rejestrowania ruchu gałek ocznych do momentu ustania oczopląsu. Pacjent jest przywracany do pozycji siedzącej, a ruch
gałek ocznych powinien być ponownie rejestrowany do momentu ustania oczopląsu.

Otometrics - ICS Impulse USB

127

10 Położeniowe

10.7

Zbieranie danych Dynamiczne
Informacje na temat ustawień dostępnych w oknie Opcje badania podczas zbierania danych można znaleźć na stronie ►
186.

Uwaga • Dostępny jest pacjent tymczasowy, który umożliwia rozpoczęcie badania bez wprowadzania danych
pacjenta. Informacje na temat tworzenia nowego pacjenta lub otwierania istniejącego pacjenta można znaleźć na
stronie ► 25.

Podczas zbierania danych istnieje możliwość monitorowania ruchu głowy przy użyciu obrazka Informacje zwrotne o
położeniu głowy, który pozwala upewnić się, że ułożenie głowy jest poprawne podczas całego badania lub wykonywania
manewru, lub za pomocą opcji Zsynchronizowane wideo pomieszczenia. Można także nie używać żadnej z tych opcji.
(Ustawienie domyślne można wybrać w oknie Opcje badania).
1. Ten krok ma zastosowanie tylko w przypadku monitorowania ruchu głowy podczas zbierania danych:
•

W przypadku korzystania z opcji Zsynchronizowane wideo pomieszczenia konieczne może być wyregulowanie
położenia kamery w celu zapewnienia widoczności całej głowy na obrazie wideo podczas zbierania danych. W
przypadku nagrywania dźwięku ważne jest, aby ustawić kamerę w sposób minimalizujący hałas z otoczenia.

•

W przypadku korzystania z opcji Informacje zwrotne o położeniu głowy ustaw głowę pacjenta przed rozpoczęciem
zbierania danych. Upewnij się, że głowa pacjenta nie porusza się i jest idealnie wyśrodkowana. Ustaw środkowy
punkt odniesienia:
A. Poinstruuj pacjenta. (Na przykład poproś pacjenta o otwarcie oczu).
B. Kliknij opcję Laser włączony (A).
C. Poproś pacjenta, aby patrzył na punkt lasera na ścianie. Upewniając się, że głowa pacjenta jest wyśrodkowana,
kliknij przycisk Środek lub naciśnij lewy przycisk na pilocie do prezentacji i przytrzymaj go przez co najmniej 2
sekundy. (Ekran zostanie zaktualizowany po zwolnieniu przycisku).

2. Aby rozpocząć zbieranie danych, kliknij przycisk Start lub naciśnij lewy przycisk na pilocie do prezentacji. Aby
kontynuować zbieranie danych po upłynięciu maksymalnego czasu trwania ustawionego w opcjach badania, kliknij
przycisk Rozszerz lub naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk na pilocie do prezentacji. Przedłużenie badania zostanie
potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Aby zatrzymać zbieranie danych, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij lewy
przycisk na pilocie do prezentacji.
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Wykresy położenia gałki ocznej
W zależności od ustawień w oknie Opcje badania będą wyświetlane wykresy poziomego (HR) i pionowego (VR) położenia
gałki ocznej w oknie Wykresy położenia gałki ocznej. Aby wstawić znacznik zdarzenia ( ) na wykresie podczas zbierania,
użyj jednej z następujących metod:
•

Naciśnij lewy przycisk na pilocie do prezentacji.

•

Kliknij opcję Zdarzenie.

Znaczniki zdarzeń są wstawiane pod wykresem.

SPV
Szacunkowa wartość SPV w czasie rzeczywistym. Wartość jest wyświetlana w kolorze zielonym lub pomarańczowym w
prawym górnym obszarze okna.
•

Zielony: gdy zmienność jest niska, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wartość jest miarodajna.

•

Pomarańczowy: gdy zmienność jest wysoka, prawdopodobieństwo, że wartość jest miarodajna, jest mniejsza.

Uwaga • SPV wyświetlone w kolorze pomarańczowym należy traktować jako mniej miarodajne, ale nie jako
niedokładne.

Wartość Prędkość ruchów głowy zmienia się w zależności od prędkości głowy przy poruszaniu nią podczas badania
położeniowego.

Wartość SPV w czasie rzeczywistym umożliwia wykonującemu badanie łatwe monitorowanie występowania lub braku
oczopląsu. Wykonujący badanie będzie wiedział, gdy oczopląs ustanie, a pacjent może zostać przeniesiony do nowego
położenia.

Uwaga • Więcej informacji można znaleźć w filmie instruktażowym dotyczącym systemu Położeniowe i pod adresem
www.icsimpulse.com.

W oknie Zbieranie są wyświetlane następujące informacje:
A. Typ badania – nazwa badania, dla którego zebrano dane
(Nazwa obejmuje kierunek badania i warunki badania).
B. Upływ czasu — czas trwania badania
C. Szybkość klatek — częstotliwość pozyskiwania danych w klatkach na sekundę (kl./s)
D. Kalibracja ∆ – odległość w pikselach między położeniem prawego i lewego oka zmierzona podczas kalibracji
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System automatycznie zatrzymuje pracę po osiągnięciu maksymalnego czasu trwania badania. (Maksymalny czas trwania
badania można ustawić w oknie Opcje badania).
•

Aby kontynuować zbieranie danych po upłynięciu maksymalnego czasu trwania ustawionego w opcjach badania, kliknij
przycisk Rozszerz lub naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk na pilocie do prezentacji. Przedłużenie badania zostanie
potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Aby zatrzymać zbieranie danych, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij lewy
przycisk na pilocie do prezentacji.

•

Aby zatrzymać badanie przed jego zakończeniem, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij prawy przycisk na pilocie do
prezentacji. Dane zostaną zapisane.

•

Aby zatrzymać badanie przed jego zakończeniem bez zapisywania danych, kliknij przycisk Anuluj.

Dane zostaną przeanalizowane i wyświetlone w oknie Analiza.

10.8

Analiza danych Dynamiczne
Aby wyświetlić konkretne badanie, kliknij kartę okna Badanie, a następnie kliknij wybrane badanie w celu podświetlenia
go. Dodatkowe informacje na temat wybierania badania znajdują się na stronie ► 20.

10.8.1

Analiza okno
Analizę wyników badań można wyświetlać w normalnym trybie widoku lub w trybie powiększonym. Zobacz informacje na
stronie ► 18.

Wykresy położenia gałki ocznej
W zależności od ustawień w oknie Opcje badania będą wyświetlane wykresy poziomego (HR) i pionowego (VR) położenia
gałki ocznej w oknie Wykresy położenia gałki ocznej.
Aby zmienić wyświetlanie wykresów, zaznacz lub odznacz odpowiednie pole wyboru na legendzie wykresu. Nowe
ustawienie nadal obowiązuje w przypadku ponownej analizy badania. Gdy plik pacjenta jest zamknięty lub wybrano inne
badanie z listy badań dla danego pacjenta, ekran zmienia się w zależności od tego, co zostało wybrane w oknie Opcje
badania.

Uwaga • Dowolna zmiana wprowadzona do ustawienia w oknie Opcje badania, gdy jest otwarty pacjent, zostanie
zastosowana do tego otwartego pacjenta.

Wykresy są wyśrodkowywane na kursorze. W raporcie drukowane są elementy wykresu widoczne w oknie Wykresy
wyśrodkowanym na kursorze.
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Prędkość fazy wolnej
Celem tego wykresu jest zapewnienie zapisu natężenia oczopląsu. Ten wykres ilustruje poszczególne punkty oczopląsu
zidentyfikowane przez algorytm SPV dla wykresu poziomego prawego (HR ) i pionowego prawego (VR ).
Wartość Szczyt SPV (°/s) jest oznaczona na wykresie kwadratem.
Aby wybrać konkretny punkt, kliknij go lub użyj klawiszy strzałek w prawo/w lewo, aby poruszać się między punktami
(uderzeniami). Okno SPV (B).

Jeśli algorytm nie wybrał szczytu, ustaw ręcznie szczyt danego wykresu. Aby wybrać moment rozpoczęcia analizy, zapoznaj
się z opisem okna Ponowna analiza na stronie ► 133.
Na stronie ► 258 znajdziesz informacje na temat tego, jak jest ustalany Szczyt (°/s).

Uwaga • Wybierz opcję TR, aby wyświetlić wykres położenia gałki ocznej oraz wykres SPV dla Skrętny.
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Szczegóły analizy - Informacje

Zostaną wyświetlone parametry badania:
•

Typ badania – nazwa badania, dla którego zebrano dane

•

Operator – osoba zalogowana w oprogramowaniu OTOSuite Vestibular podczas zbierania danych

•

Kalibracja ∆ – odległość w pikselach między położeniem prawego i lewego oka zmierzona podczas kalibracji

•

Godzina badania – data i godzina rozpoczęcia zbierania danych

•

Upływ czasu — czas trwania badania

•

Godzina rozpoczęcia analizy — godzina rozpoczęcia analizy

SPV
•

Punkt (°/s) — prędkość fazy wolnej dla wybranego punktu (wybranego uderzenia)

•

Szczyt (°/s) — ustawiona lokalizacja szczytu prędkości fazy wolnej
Na stronie ► 258 znajdziesz informacje na temat tego, jak jest ustalany szczyt SPV.

Szczegóły analizy - Uwagi
Uwagi dotyczące badania można wprowadzać przed badaniem, w jego trakcie oraz po zakończeniu go. Aby dodać lub
zmodyfikować uwagi, kliknij kartę okna Uwagi. Informacje na temat narzędzi do edycji można znaleźć na stronie ► 23.

Uwaga • Tekst dodany uprzednio w oknie Badanie jest wyświetlany w oknie Uwagi.
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Szczegóły analizy - Ponowna analiza

Godzina rozpoczęcia analizy — wszystkie wykresy
Aby wykluczyć dane na wykresie z analizy:
1. Przenieś czarny kursor do nowego czasu rozpoczęcia w oknie Wykresy położenia gałki ocznej.
2. W oknieSzczegóły analizy kliknij kartę okna Ponowna analiza
3. Aby przeprowadzić ponowną analizę, kliknij przycisk
•

Ponownie analizuj od kursora — analizuje wszystkie wykresy z czasem rozpoczęcia ustawionym na następną pełną
sekundę po pozycji kursora

•

Ponownie analizuj pełny wykres — analizuje wszystkie wykresy od początku

Uwaga • Czas rozpoczęcia jest wyświetlany w oknie Informacje.

Wykres SPV
Uwaga • Bez licencji nie jest możliwe ustalenie, czy podczas badania występuje oczopląs Skrętny. Zakupienie licencji
zapewnia wykres położenia gałki ocznej i wykres SPV.

Wybierz wykres do zmodyfikowania, wybierając opcję HR, VR lub TR.
•

•

Punkt (°/s)
–

Usuń — wyklucza wybrany punkt z analizy i z raportu

–

Przywróć — przywraca wszystkie punkty usunięte ręcznie

Szczyt (°/s)
–

Wybierz — ustawia nowy szczyt zgodnie z pozycją kursora

–

Przywróć — przywraca szczyt do lokalizacji określonej przez algorytm

Na stronie ► 258 znajdziesz informacje na temat tego, jak jest ustalany Szczyt (°/s).
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10.8.2

Odtwarzanie zebranych danych
Wykresy położenia gałki ocznej i nagrania wideo oka można odtwarzać synchronicznie z informacjami zwrotnymi o położeniu
głowy lub wideo pomieszczenia nagranym podczas badania.
Przyciski i opcje w oknie odtwarzania nagrania wideo

Odtwórz

Rozpoczyna zsynchronizowane odtwarzanie.

Wstrzymaj

Wstrzymuje zsynchronizowane odtwarzanie.

Zatrzymaj

Zatrzymuje zsynchronizowane odtwarzanie.

Odtwarzaj od kursora

Wybierz, aby rozpocząć odtwarzanie od pozycji kursora. Jeśli ta opcja nie jest
wybrana, odtwarzanie rozpoczyna się od początku wykresu.

Prędkość

Uwaga • Przed ustawieniem prędkości odtwarzania należy sprawdzić
szybkość rejestracji (kl./s) określoną pod wideo oka.

•

Normalne — wideo oka nagrane z szybkością 30 kl./s można odtwarzać
jedynie w normalnej szybkości.

•

Wolne — wideo oka nagrane z szybkością 60 kl./s można odtwarzać w
szybkości normalnej lub wolnej.

•

Wolniejsze — wideo oka nagrane z szybkością ponad 60 kl./s można
odtwarzać w szybkości normalnej, wolnej i zwolnionej
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10.9

Badania Zmiana położenia
W przypadku manewrów zmiany położenia okulary zbierają dane dotyczące gałki ocznej. Szybka kamera rejestruje obraz gałki
ocznej.Oprogramowanie OTOsuite Vestibular przetwarza dane położenia gałki ocznej i oblicza prędkość fazy wolnej (SPV).
Manewry zmiany położenia służą do leczenia pacjentów, u których stwierdzono łagodne napadowe położeniowe zawroty
głowy. Manewry dynamicznie zmieniają orientację ciała pacjenta względem grawitacji.

CRT i Uwalniający rozpoczynają się od pacjenta w pozycji siedzącej. Manewr Obrót BBQ rozpoczyna się od pacjenta
leżącego w pozycji na wznak, z głową podwyższoną pod kątem 30°. Następnie pacjent jest obracany, co ma na celu
usunięcie cząsteczek z uszkodzonego kanału.

Uwaga • Obrazek Informacje zwrotne o położeniu głowy zapewnia poprawne ułożenie głowy na poszczególnych
etapach manewrów terapeutycznych.

Dla wszystkich manewrów Zmiana położenia
•

Terapię można przeprowadzać z widzeniem lub brakiem widzenia.

•

Rejestrowane są wszystkie położenia gałek ocznych do momentu ustania oczopląsu.

•

Podczas badania głowa pacjenta jest podtrzymywana w wygodnej pozycji przez wykonującego badanie.

Terapie przednich i tylnych kanałów półkolistych
•

CRT — manewr zmiany położenia otolitów

•

Uwalniający

CRT
Pacjent siedzi. Głowa jest obracana o 45° w lewo lub w prawo, zależnie od tego, która strona jest leczona. Pacjent jest
układany na plecach, z głową zwisającą lekko z końca stołu do badań. Obróć głowę o 90° w przeciwnym kierunku.
Kontynuuj ruch w tym samym kierunku i obróć głowę o dodatkowe 90°.

Uwalniający
Pacjent jest układany na uszkodzonym uchu z nosem obróconym w górę pod kątem 45° w przeciwnym kierunku.
Przełóż pacjenta na drugą stronę, nie zmieniając orientacji szyi, tak aby pacjent był ułożony na nieuszkodzonym uchu z
nosem obróconym w dół o 45°.

Terapia bocznych kanałów półkolistych — Obrót BBQ
Pacjent leży na wznak z głową podniesioną pod kątem 30° i zwróconą tak, by ucho, którego dotyczy badanie, było
skierowane ku podłożu. Głowa jest obracana o 90° lub pod maksymalnym kątem w kierunku przeciwnym do leczonej
strony. Kontynuuj w tym samym kierunku z pacjentem leżącym na boku i głową pod kątem 90° lub maksymalnym możliwym
kątem. Obróć pacjenta na brzuch z głową obróconą o 30° w kierunku podłoża. Pacjent będzie kontynuował obracanie w tym
samym kierunku, leżąc na boku z głową utrzymywaną pod kątem 90° lub maksymalnym możliwym kątem, wracając
ostatecznie do położenia początkowego.
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10.10

Zbieranie danych Zmiana położenia
Informacje na temat ustawień dostępnych w oknie Opcje badania podczas zbierania danych można znaleźć na stronie ►
186.

Uwaga • Dostępny jest pacjent tymczasowy, który umożliwia rozpoczęcie badania bez wprowadzania danych
pacjenta. Informacje na temat tworzenia nowego pacjenta lub otwierania istniejącego pacjenta można znaleźć na
stronie ► 25.

Podczas zbierania danych istnieje możliwość monitorowania ruchu głowy przy użyciu obrazka Informacje zwrotne o
położeniu głowy, który pozwala upewnić się, że ułożenie głowy jest poprawne podczas całego badania lub wykonywania
manewru, lub za pomocą opcji Zsynchronizowane wideo pomieszczenia. Można także nie używać żadnej z tych opcji.
(Ustawienie domyślne można wybrać w oknie Opcje badania).
1. Ten krok ma zastosowanie tylko w przypadku monitorowania ruchu głowy podczas zbierania danych:
•

W przypadku korzystania z opcji Zsynchronizowane wideo pomieszczenia konieczne może być wyregulowanie
położenia kamery w celu zapewnienia widoczności całej głowy na obrazie wideo podczas zbierania danych. W
przypadku nagrywania dźwięku ważne jest, aby ustawić kamerę w sposób minimalizujący hałas z otoczenia.

•

W przypadku korzystania z opcji Informacje zwrotne o położeniu głowy ustaw głowę pacjenta przed rozpoczęciem
zbierania danych. Upewnij się, że głowa pacjenta nie porusza się i jest idealnie wyśrodkowana. Ustaw środkowy
punkt odniesienia:
A. Poinstruuj pacjenta. (Na przykład poproś pacjenta o otwarcie oczu).
B. Kliknij opcję Laser włączony (A).
C. Poproś pacjenta, aby patrzył na punkt lasera na ścianie. Upewniając się, że głowa pacjenta jest wyśrodkowana,
kliknij przycisk Środek lub naciśnij lewy przycisk na pilocie do prezentacji i przytrzymaj go przez co najmniej 2
sekundy. (Ekran zostanie zaktualizowany po zwolnieniu przycisku).

2. Aby rozpocząć zbieranie danych, kliknij przycisk Start lub naciśnij lewy przycisk na pilocie do prezentacji. Aby
kontynuować zbieranie danych po upłynięciu maksymalnego czasu trwania ustawionego w opcjach badania, kliknij
przycisk Rozszerz lub naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk na pilocie do prezentacji. Przedłużenie badania zostanie
potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Aby zatrzymać zbieranie danych, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij lewy
przycisk na pilocie do prezentacji.
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Wykresy położenia gałki ocznej
W zależności od ustawień w oknie Opcje badania będą wyświetlane wykresy poziomego (HR) i pionowego (VR)
położenia gałki ocznej w oknie Wykresy położenia gałki ocznej. Aby wstawić znacznik zdarzenia ( ) na wykresie
podczas zbierania, użyj jednej z następujących metod:
•

Naciśnij lewy przycisk na pilocie do prezentacji.

•

Kliknij opcję Zdarzenie.

Znaczniki zdarzeń są wstawiane pod wykresem.

SPV
Szacunkowa wartość SPV w czasie rzeczywistym. Wartość jest wyświetlana w kolorze zielonym lub pomarańczowym w
prawym górnym obszarze okna.
•

Zielony: gdy zmienność jest niska, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wartość jest miarodajna.

•

Pomarańczowy: gdy zmienność jest wysoka, prawdopodobieństwo, że wartość jest miarodajna, jest mniejsza.

Uwaga • SPV wyświetlone w kolorze pomarańczowym należy traktować jako mniej miarodajne, ale nie jako
niedokładne.

Wartość Prędkość ruchów głowy zmienia się w zależności od prędkości głowy przy poruszaniu nią podczas badania
położeniowego.

Wartość SPV w czasie rzeczywistym umożliwia wykonującemu badanie łatwe monitorowanie występowania lub braku
oczopląsu. Wykonujący badanie będzie wiedział, gdy oczopląs ustanie, a pacjent może zostać przeniesiony do nowego
położenia.

Uwaga • Więcej informacji można znaleźć w filmie instruktażowym dotyczącym systemu Położeniowe i pod adresem
www.icsimpulse.com.
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W oknie Zbieranie są wyświetlane następujące informacje:
A. Typ badania – nazwa badania, dla którego zebrano dane
(Nazwa obejmuje kierunek badania i warunki badania).
B. Upływ czasu — czas trwania badania
C. Szybkość klatek — częstotliwość pozyskiwania danych w klatkach na sekundę (kl./s)
D. Kalibracja ∆ – odległość w pikselach między położeniem prawego i lewego oka zmierzona podczas kalibracji

System automatycznie zatrzymuje pracę po osiągnięciu maksymalnego czasu trwania badania. (Maksymalny czas trwania
badania można ustawić w oknie Opcje badania).
•

Aby kontynuować zbieranie danych po upłynięciu maksymalnego czasu trwania ustawionego w opcjach badania, kliknij
przycisk Rozszerz lub naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk na pilocie do prezentacji. Przedłużenie badania zostanie
potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Aby zatrzymać zbieranie danych, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij lewy
przycisk na pilocie do prezentacji.

•

Aby zatrzymać badanie przed jego zakończeniem, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij prawy przycisk na pilocie do
prezentacji. Dane zostaną zapisane.

•

Aby zatrzymać badanie przed jego zakończeniem bez zapisywania danych, kliknij przycisk Anuluj.

Dane zostaną przeanalizowane i wyświetlone w oknie Analiza.

10.11

Analiza danych Zmiana położenia
Aby wyświetlić konkretne badanie, kliknij kartę okna Badanie, a następnie kliknij wybrane badanie w celu podświetlenia
go. Dodatkowe informacje na temat wybierania badania znajdują się na stronie ► 20.
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10.11.1

Analiza okno
Analizę wyników badań można wyświetlać w normalnym trybie widoku lub w trybie powiększonym. Zobacz informacje na
stronie ► 18.

Wykresy położenia gałki ocznej
W zależności od ustawień w oknie Opcje badania będą wyświetlane wykresy poziomego (HR) i pionowego (VR) położenia
gałki ocznej w oknie Wykresy położenia gałki ocznej.
Aby zmienić wyświetlanie wykresów, zaznacz lub odznacz odpowiednie pole wyboru na legendzie wykresu. Nowe
ustawienie nadal obowiązuje w przypadku ponownej analizy badania. Gdy plik pacjenta jest zamknięty lub wybrano inne
badanie z listy badań dla danego pacjenta, ekran zmienia się w zależności od tego, co zostało wybrane w oknie Opcje
badania.

Uwaga • Dowolna zmiana wprowadzona do ustawienia w oknie Opcje badania, gdy jest otwarty pacjent, zostanie
zastosowana do tego otwartego pacjenta.

Wykresy są wyśrodkowywane na kursorze. W raporcie drukowane są elementy wykresu widoczne w oknie Wykresy
wyśrodkowanym na kursorze.

Prędkość fazy wolnej
Celem tego wykresu jest zapewnienie zapisu natężenia oczopląsu. Ten wykres ilustruje poszczególne punkty oczopląsu
zidentyfikowane przez algorytm SPV dla wykresu poziomego prawego (HR ) i pionowego prawego (VR ).
Wartość Szczyt SPV (°/s) jest oznaczona na wykresie kwadratem.
Aby wybrać konkretny punkt, kliknij go lub użyj klawiszy strzałek w prawo/w lewo, aby poruszać się między punktami
(uderzeniami). Okno SPV (B).

Jeśli algorytm nie wybrał szczytu, ustaw ręcznie szczyt danego wykresu. Aby wybrać moment rozpoczęcia analizy, zapoznaj
się z opisem okna Ponowna analiza na stronie ► 141.
Na stronie ► 258 znajdziesz informacje na temat tego, jak jest ustalany Szczyt (°/s).
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Uwaga • Wybierz opcję TR, aby wyświetlić wykres położenia gałki ocznej oraz wykres SPV dla Skrętny.

Szczegóły analizy - Informacje

Zostaną wyświetlone parametry badania:
•

Typ badania – nazwa badania, dla którego zebrano dane

•

Operator – osoba zalogowana w oprogramowaniu OTOSuite Vestibular podczas zbierania danych

•

Kalibracja ∆ – odległość w pikselach między położeniem prawego i lewego oka zmierzona podczas kalibracji

•

Godzina badania – data i godzina rozpoczęcia zbierania danych

•

Upływ czasu — czas trwania badania

•

Godzina rozpoczęcia analizy — godzina rozpoczęcia analizy

SPV
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•

Punkt (°/s) — prędkość fazy wolnej dla wybranego punktu (wybranego uderzenia)

•

Szczyt (°/s) — ustawiona lokalizacja szczytu prędkości fazy wolnej
Na stronie ► 258 znajdziesz informacje na temat tego, jak jest ustalany Szczyt (°/s).
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Szczegóły analizy - Uwagi
Uwagi dotyczące badania można wprowadzać przed badaniem, w jego trakcie oraz po zakończeniu go. Aby dodać lub
zmodyfikować uwagi, kliknij kartę okna Uwagi. Informacje na temat narzędzi do edycji można znaleźć na stronie ► 23.

Uwaga • Tekst dodany uprzednio w oknie Badanie jest wyświetlany w oknie Uwagi.

Szczegóły analizy - Ponowna analiza

Godzina rozpoczęcia analizy — wszystkie wykresy
Aby wykluczyć dane na wykresie z analizy:
1. Przenieś czarny kursor do nowego czasu rozpoczęcia w oknie Wykresy położenia gałki ocznej.
2. W oknieSzczegóły analizy kliknij kartę okna Ponowna analiza
3. Aby przeprowadzić ponowną analizę, kliknij przycisk
•

Ponownie analizuj od kursora — analizuje wszystkie wykresy z czasem rozpoczęcia ustawionym na następną pełną
sekundę po pozycji kursora

•

Ponownie analizuj pełny wykres — analizuje wszystkie wykresy od początku

Uwaga • Czas rozpoczęcia jest wyświetlany w oknie Informacje.

Wykres SPV
Uwaga • Bez licencji nie jest możliwe ustalenie, czy podczas badania występuje oczopląs Skrętny. Zakupienie licencji
zapewnia wykres położenia gałki ocznej i wykres SPV.

Wybierz wykres do zmodyfikowania, wybierając opcję HR, VR lub TR.
•

Punkt (°/s)
–

Usuń — wyklucza wybrany punkt z analizy i z raportu

–

Przywróć — przywraca wszystkie punkty usunięte ręcznie
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•

Szczyt (°/s)
–

Wybierz — ustawia nowy szczyt zgodnie z pozycją kursora

–

Przywróć — przywraca szczyt do lokalizacji określonej przez algorytm

Na stronie ► 258 znajdziesz informacje na temat tego, jak jest ustalany Szczyt (°/s).

10.11.2

Odtwarzanie zebranych danych
Wykresy położenia gałki ocznej i nagrania wideo oka można odtwarzać synchronicznie z informacjami zwrotnymi o położeniu
głowy lub wideo pomieszczenia nagranym podczas badania.
Przyciski i opcje w oknie odtwarzania nagrania wideo

Odtwórz

Rozpoczyna zsynchronizowane odtwarzanie.

Wstrzymaj

Wstrzymuje zsynchronizowane odtwarzanie.

Zatrzymaj

Zatrzymuje zsynchronizowane odtwarzanie.

Odtwarzaj od kursora

Wybierz, aby rozpocząć odtwarzanie od pozycji kursora. Jeśli ta opcja nie jest
wybrana, odtwarzanie rozpoczyna się od początku wykresu.

Prędkość

Uwaga • Przed ustawieniem prędkości odtwarzania należy sprawdzić
szybkość rejestracji (kl./s) określoną pod wideo oka.

•

Normalne — wideo oka nagrane z szybkością 30 kl./s można odtwarzać
jedynie w normalnej szybkości.

•

Wolne — wideo oka nagrane z szybkością 60 kl./s można odtwarzać w
szybkości normalnej lub wolnej.

•

Wolniejsze — wideo oka nagrane z szybkością ponad 60 kl./s można
odtwarzać w szybkości normalnej, wolnej i zwolnionej
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11

Próba kaloryczna

11.1

Środowisko badania
Środowisko musi umożliwiać ustawienie pacjenta w odległości co najmniej jednego metra od ściany (lub innej twardej
powierzchni, która może służyć jako powierzchnia projekcyjna). Ta pozycja jest używana podczas kalibracji i badania
Spontaniczne. W przypadku badania Spontaniczne pacjenta można też ułożyć w pozycji kalorycznej. W przypadku badań
kalorycznych pacjent musi być ułożony wygodnie na stole do badań na wznak z głową pochyloną pod kątem 30°. Powoduje
to ustawienie kanału bocznego we właściwej pozycji do płukania kalorycznego. Pacjent musi być w stanie braku widzenia.

Do celów kalibracji:

Uwaga • Pacjent powinien siedzieć na nieruchomym, nieobrotowym krześle.

1. Wybierz ścianę, która umożliwia ustawienie pacjenta w odległości co najmniej jednego metra przed punktem fiksacji.
2. Umieść na ścianie jeden z punktów fiksacji dostarczanych przez system tak, aby można było ustawić pacjenta
bezpośrednio przed punktem fiksacji.

Próba kaloryczna przy użyciu irygatora AirCal:
W przypadku używania irygatora AirCal ustaw temperaturę domyślną na zgodną z temperaturą pierwszego badania w
protokole Próba kaloryczna.

11.2

Nagrywanie ruchu gałek ocznych podczas badania
Uwaga • Nagranie.

W oknie Wideo jest wyświetlany obraz gałki ocznej.
Opcja Nagranie (A) jest zaznaczona domyślnie. Nagrywanie wideo oka i zbieranie danych rozpoczynają się w tym samym
momencie.
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11.3

Wykrywanie źrenicy
Instrukcje dotyczące poprawnego zakładania akcesorium braku widzenia można znaleźć na stronie ► 37.
1. Wybierz badanie: Próba kaloryczna.
2. Wybierz typ badania. Dostępne są na przykład trzy typy dla badania Próba kaloryczna: Spontaniczne, Mono/bitermiczne i Lodowata woda.

Uwaga • Brak widzenia nie powinna być zaznaczona.

3. Wybierz pole wyboru Brak widzenia.

Uwaga • Bez licencji nie jest możliwe ustalenie, czy podczas badania występuje oczopląs Skrętny. Zakupienie licencji
zapewnia wykres położenia gałki ocznej i wykres SPV.

4. Aby zebrać dane Skrętny, zaznacz pole wyboru Skrętny. (Aby pole wyboru Skrętny było zaznaczone domyślnie, w
oknie Opcje badania wybierz opcję dla tego typu badania w odpowiednim oknie dla tej grupy badań). Należy zapoznać
się z informacjami na stronie ► 267, gdzie opisano kwestię zwiększenia rozmiaru pliku wideo, gdy jest zaznaczona opcja
Skrętny.
5. W przypadku używania irygatora AirCal włącz irygator przed kontynuowaniem. Przepływ powietrza zostanie wyłączony,
gdy irygator osiągnie maksymalny czas trwania (domyślnie jest to 60 sekund). Przed rozpoczęciem kolejnego badania
włącz z powrotem przepływ powietrza.
6. Wybierz manewr badawczy. Na przykład dla badania Mono-/bitermiczne są dostępne cztery manewry: Prawe zimnym,
Lewe zimnym, Prawe ciepłym i Lewe ciepłym (A).

Uwaga • Tylko w przypadku irygatora AirCal wybranie opcji
- Lewe zimnym lub Prawe zimnym ustawia temperaturę irygatora AirCal na zimną .
- Lewe ciepłym lub Prawe ciepłym stawia temperaturę irygatora AirCal na zimną .

7. Wybierz typ wykonywanego płukania kalorycznego: Powietrze lub Woda.
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8. Umieść obszar zainteresowania (ROI) wokół źrenicy:
–

kliknij zielony kwadrat i przeciągnij go tak, aby źrenica znalazła się w jego środku, lub

–

kliknij źrenicę, aby ją wyśrodkować wewnątrz zielonego kwadratu.

Uwaga • W przypadku badań Ruchy impulsowe głowy i VOR pole ROI ma wymiary 100 x 100 pikseli przy
maksymalnej częstotliwości próbkowania 250 kl./s. W przypadku wszystkich innych badań poza Skrętny pole ROI
ma wymiary 160 x 120 pikseli przy maksymalnej częstotliwości próbkowania 173 kl./s. W przypadku badań
Skrętny pole ROI ma wymiary 320 x 240 pikseli przy maksymalnej częstotliwości próbkowania 60 kl./s.

Uwaga • Wybranie opcji Brak widzenia lub Skrętny zmienia szybkość zbieranych klatek na 60 kl./sek. (klatek na
sekundę). Taka szybkość pozwala na dłuższe otwarcie migawki aparatu (zwiększenie ekspozycji na światło), czego
efektem jest lepsza jakość obrazu.
Gdy jest wybrana opcja Brak widzenia, w kolumnie braku widzenia na liście badań widnieje znacznik wyboru.

9. W przypadku zbierania danych Skrętny
A. Poinstruuj pacjenta, aby patrzył prosto przed siebie i miał oczy szeroko otwarte.
B. Kliknij opcję Przechwyć. W prawym dolnym rogu okna Konfiguracja badania zostanie wyświetlona ramka
referencyjna Skrętny.
Jeśli występuje skrętny ruch gałki ocznej, ramka referencyjna jest porównywana z zebranymi danymi. Ramki
referencyjnej można użyć we wszystkich kolejnych badaniach SPV. Jeśli jakość jest słaba, ponownie poinstruuj pacjenta
i kliknij przycisk Przechwyć.
Dobra jakość

Słaba jakość

10. Zakładając, że kalibracja została już wykonana, ułóż pacjenta w pozycji na wznak z głową wygięta pod kątem 30°. Zobacz
informacje na stronie ► 143.
11. W oknie Wideo wybierz typ wyświetlanego obrazu: Obraz w skali odcieni szarości(A) lub Położenie źrenicy (B).

Uwaga • Wybór między opcjami Obraz w skali odcieni szarości i Położenie źrenicy jest używany tylko do ustawienia
wykrywania źrenicy. Wideo oka jest zawsze nagrywane w skali odcieni szarości.
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12. Jeśli źrenica nie została wykryta automatycznie, wybierz opcję Próg automatyczny. System wyśrodkuje kursor krzyżowy
na źrenicy.
13. Poproś pacjenta, aby patrzył na punkt fiksacji. Oceń śledzenie źrenicy, obserwując kursor krzyżowy. Jeśli kursor krzyżowy
nie śledzi źrenicy (skacze dookoła i nie pozostaje wyśrodkowany na źrenicy), użyj przycisku + lub - suwaka progu w celu
dopasowania go.
Wykrycie źrenicy świadczy o poprawnym śledzeniu źrenicy przez system zarówno podczas kalibracji, jak i gromadzenia
danych.

Uwaga • Wprowadź dodatkowe korekty, aby usunąć białe obszary poza białym okrągłym obrazem źrenicy.

14. Kliknij przycisk OK aby zaakceptować Położenie ROI.
15. Jeśli kalibracja nie została wcześniej wykonana, przejdź do strony ► 146.

11.4

Kalibracja
Zachować ostrożność •

Podczas tej procedury włączą się oba lasery. Nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę

lasera. Korzystanie z narzędzi regulacji lub wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może
narazić na niebezpieczne promieniowanie.

1. Kliknij opcję Lasery włączone, aby włączyć oba lasery.
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2. Poproś pacjenta, aby umieścił lewy i prawy punkt równolegle po obu stronach punktu fiksacji.

3. Poproś pacjenta, aby spojrzał na lewy, a następnie na prawy punkt. W oknie Wideo sprawdź, czy kursor krzyżowy nadal
podąża za źrenicą.

Uwaga • Do monitorowania danych dotyczących głowy i gałki ocznej można użyć okna Wykresy w czasie
rzeczywistym (oś X w sekundach). Obserwacja pomarańczowego wykresu głowy i zielonego wykresu gałki ocznej
pozwala ocenić, czy pacjent rusza głową lub oczami (zamiast patrzeć na punkt fiksacji), nadmiernie mruga oczami lub
nie wykonuje poleceń (nie współpracuje).

4. Jeśli kursor krzyżowy nie śledzi źrenicy (skacze dookoła i nie pozostaje wyśrodkowany na źrenicy), użyj przycisku + lub suwaka progu w celu dopasowania go.
W trakcie procedury kalibracji pacjent jest proszony o przenoszenie wzroku między dwoma punktami wyświetlanymi po
włączeniu laserów. Gdy pacjent przenosi wzrok, system śledzi ruch źrenicy.

Uwaga • W przypadku trudności z kalibracją (np. gdy pacjent ma tak słaby wzrok, że nie jest w stanie zobaczyć
punktu fiksacji lub punktów wiązki lasera) należy kliknąć opcję Domyślne, aby użyć domyślnej wartości kalibracji (∆ =
21). Przed kliknięciem przycisku Domyślne należy się upewnić, że pacjent patrzy prosto do przodu na punkt fiksacji.

Ruch gałki ocznej między dwoma punktami utworzonymi przez wiązki lasera jest mierzony i kalibrowany według
znanych wartości punktów lasera rzutowanych przez okulary. Wartości kalibracji odnoszą się do położenia pikseli, które
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jest równe wartości 7,5 punktów na lewo i na prawo od środka. Różnica między wartością po lewej i prawej stronie jest
wyrównywana do liczby pikseli odpowiadającej 15-stopniowemu ruchowi gałki ocznej. Te wartości są stosowane do
analizowania ruchu gałki ocznej podczas badania ruchów impulsowych głowy.
5. Kliknij opcję Uruchom.

6. Poproś pacjenta, aby spojrzał na punkt fiksacji i przytrzymaj jego głowę nieruchomo.
7. Poproś pacjenta, aby podążał wzrokiem za punktem wiązki lasera.

Uwaga • Wartości kalibracji są zapisywane automatycznie. Zapisana wartość kalibracji może zostać użyta podczas
wszystkich badań. Nie ma potrzeby wykonywania ponownej kalibracji między badaniami, chyba że doszło do
przesunięcia okularów. Ponowne otwarcie pliku pacjenta po zamknięciu go wymaga powtórzenia kalibracji.

Sprawdzanie kalibracji
1. Poproś pacjenta, aby spojrzał na punkt fiksacji i poruszał głową na boki pod niewielkim kątem (ok. 10 stopni).
2. Upewnij się, że wykres prędkości ruchów gałki ocznej i wykres prędkości głowy są ze sobą zrównane.

Dobra kalibracja — Wykres prędkości ruchów gałki ocznej i wykres prędkości głowy są ze sobą zrównane
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(W przykładach złej kalibracji pokazano kalibrację przeprowadzoną w badaniu Ruchy impulsowe głowy)

Zła kalibracja — prędkość ruchów gałki ocznej jest zbyt mała

Zła kalibracja — Prędkość ruchów gałki ocznej jest zbyt duża

3. Jeśli wykres prędkości ruchów gałki ocznej i wykres prędkości głowy nie są ze sobą zrównane, trzeba wykonać ponowną
kalibrację lub przejrzeć historię pacjenta.
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Uwaga • Jeśli pacjent musi wykonać sakadę chwytającą podczas obrotów głowy o niskiej częstotliwości, może
to oznaczać utratę funkcji narządu przedsionkowego, dysfunkcję móżdżku lub oba te schorzenia jednocześnie.
Jeśli wyniki badania zawierają sakady chwytające podczas obrotów głowy o niskiej częstotliwości, zaleca się
ostrożną interpretację wyników badania ruchów impulsowych głowy. Dane, które NIE mieszczą się w granicach
normy, mogą być związane z zaburzeniem obwodowym i/lub ośrodkowym. Ocenę pacjenta z sakadami
chwytającymi podczas sprawdzania kalibracji umożliwiają badaniaVOR.

4. Po sprawdzeniu kalibracji i uzyskaniu zadowalającego wyniku kliknij przycisk Akceptuj.
Zostanie otwarte okno Zbieranie i oprogramowanie będzie gotowe do rozpoczęcia zbierania danych dotyczących
ruchów impulsowych głowy.

Zachować ostrożność • Po wykonaniu kalibracji zaleca się, aby nie zmieniać położenia okularów na głowie pacjenta.
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11.5

Optymalizacja zbierania
Aplikacja oferuje następujące funkcje zapewniające poprawne zbieranie danych:
•

Monitor zewnętrzny
Dostępna jest opcja wyświetlania większego obrazu gałki ocznej na monitorze zewnętrznym. Jeśli monitor zewnętrzny
jest podłączony do komputera, należy umieścić go w miejscu, w którym wideo oka będzie dobrze widoczne.
Aby wyświetlić wideo oka zarówno na monitorze komputera, jak i na monitorze zewnętrznym, kliknij przycisk

.

Na monitorze zewnętrznym jest wyświetlana wartość SPV w czasie rzeczywistym i Upływ czasu. Podczas odtwarzania
monitor zewnętrzny wyświetla wideo oka. Wyświetlane będą też Informacje zwrotne o położeniu głowy lub
Zsynchronizowane wideo pomieszczenia, jeśli zostały ustawione w oknie Opcje badania.

Uwaga • Monitor zewnętrzny nie jest obsługiwany w przypadku badań ruchów impulsowych głowy.

Spontaniczne
Aby analiza danych próby kalorycznej była trafna, należy wziąć pod uwagę obecność oczopląsu spontanicznego. Oczopląs
spontaniczny można wziąć pod uwagę, wykonując badanie spontaniczne lub używając pierwszych pięciu sekund z
odpowiedzi kalorycznej. Ustawia się to w opcjach badania. W przypadku wykonywania badania spontanicznego należy zebrać
dane przed wykonaniem badania próby kalorycznej. Dane oczopląsu spontanicznego można zebrać w ramach badania
Spojrzeniowy lub Próba kaloryczna.
Ten typ badania ocenia ruch gałki ocznej pacjenta, gdy oczy pacjenta znajdują się w położeniu podstawowym, z wzrokiem
skierowanym prosto do przodu bez żadnych bodźców wzrokowych. Zgodnie z normą ANSI należy rejestrować ruch gałek
ocznych przez co najmniej 20 sekund.
Pacjent może siedzieć lub leżeć na wznak w pozycji kalorycznej z głową wygiętą pod kątem 30°.
Jeśli badanie spontaniczne jest używane z próbą kaloryczną, należy je przeprowadzić z brakiem widzenia.

11.6

Próba kaloryczna
W tych badaniach okulary zbierają dane położenia gałki ocznej w poziomie i w pionie, gdy przewody słuchowe — lewy i
prawy — są niezależnie płukane przy użyciu powietrza lub wody. Szybka kamera rejestruje obraz gałki ocznej.
Oprogramowanie OTOsuite Vestibular przetwarza dane położenia gałki ocznej.
Badanie Próba kaloryczna umożliwia ocenę bocznego kanału półkolistego. Na skutek płukania przewodu słuchowego
ciepłym lub zimnym bodźcem zmienia się temperatura bocznego kanału półkolistego w stosunku do temperatury ciała i
zmienia się gęstość płynu w bocznym kanale półkolistym. Ta zmiana gęstości powoduje odpowiedź pobudzającą (bodziec
ciepły) lub hamującą (bodziec zimny). Celem badania jest porównanie odpowiedzi z lewego i z prawego ucha oraz ustalenie,
czy odpowiedzi są podobne, czy też nie. To badanie można trafnie interpretować tylko wtedy, gdy oboje uszu jest podobne.
Jeśli pacjent miał operację lub cierpi na zaburzenie czynności ucha środkowego, należy to wziąć pod uwagę podczas
interpretacji wyników. Badanie może być monotermiczne: lewe ucho i prawe ucho ciepłym bodźcem lub lewe ucho i
prawe ucho zimnym bodźcem albo bitermiczne: lewe ucho ciepłym bodźcem, prawe ucho ciepłym bodźcem, lewe ucho
zimnym bodźcem i prawe ucho zimnym bodźcem. Próba kaloryczna lodowatą wodą jest wykonywana przez stopienie kostki
lodu i przepłukanie ucha za pomocą strzykawki; To badanie jest zwykle wykonywane, gdy nie ma odpowiedzi na płukanie
bitermiczne. Pacjent leży w pozycji na wznak z głową wygiętą do przodu pod kątem 30° i z brakiem widzenia. Dla każdego
wykonywanego badania (na przykład Lewe zimnym) określana jest wartość Szczyt (°/s). Obliczane są Szczyt (°/s) z każdego
badania (odpowiedź Łącznie prawe i odpowiedź Łącznie lewe), Wada jednostronna, Asymetria wzmocnienia oraz
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Przewaga kierunkowa. Wada jednostronna (%) mierzy, czy odpowiedzi z jednego ucha są słabsze niż odpowiedzi z
drugiego ucha. Asymetria wzmocnienia (%) mierzy, czy odpowiedzi uderzają bardziej w jednym kierunku niż w drugim i
nie można tego wytłumaczyć oczopląsem spontanicznym. Przewaga kierunkowa (%) mierzy, czy odpowiedzi uderzają
bardziej w jednym kierunku niż w drugim i jest to zwykle spowodowane istniejącym wcześniej oczopląsem spontanicznym.
Badanie Próba kaloryczna jest przeprowadzane z brakiem widzenia.

11.7

Zbieranie danych Próba kaloryczna
Informacje na temat ustawień dostępnych w oknie Opcje badania podczas zbierania danych można znaleźć na stronie ►
186.

Uwaga • Dostępny jest pacjent tymczasowy, który umożliwia rozpoczęcie badania bez wprowadzania danych
pacjenta. Informacje na temat tworzenia nowego pacjenta lub otwierania istniejącego pacjenta można znaleźć na
stronie ► 25.

Podczas zbierania danych istnieje możliwość monitorowania pacjenta przy użyciu obrazka Informacje zwrotne o położeniu
głowy lub opcji Zsynchronizowane wideo pomieszczenia. Można także nie używać żadnej z tych opcji. (Ustawienie
domyślne można wybrać w oknie Opcje badania).
1. Ten krok ma zastosowanie tylko w przypadku monitorowania ruchu głowy podczas zbierania danych:
•

W przypadku korzystania z opcji Zsynchronizowane wideo pomieszczenia konieczne może być wyregulowanie
położenia kamery w celu zapewnienia widoczności całej głowy na obrazie wideo podczas zbierania danych. W
przypadku nagrywania dźwięku ważne jest, aby ustawić kamerę w sposób minimalizujący hałas z otoczenia.

•

W przypadku korzystania z opcji Informacje zwrotne o położeniu głowy ustaw głowę pacjenta przed rozpoczęciem
zbierania danych. Upewnij się, że głowa pacjenta nie porusza się i jest idealnie wyśrodkowana. Ustaw środkowy
punkt odniesienia:
A. Poinstruuj pacjenta. (Na przykład poproś pacjenta o otwarcie oczu).
B. Kliknij opcję Laser włączony (A).
C. Poproś pacjenta, aby patrzył na punkt lasera na ścianie. Upewniając się, że głowa pacjenta jest wyśrodkowana,
kliknij przycisk Środek lub naciśnij lewy przycisk na pilocie do prezentacji i przytrzymaj go przez co najmniej 2
sekundy. (Ekran zostanie zaktualizowany po zwolnieniu przycisku).

2. Poinstruuj pacjenta. (Na przykład można poprosić pacjenta o otwarcie oczu i patrzenie prosto do przodu podczas
badania. Pacjent zostanie poproszony o udzielenie odpowiedzi na proste pytania (na przykład „Proszę podać dowolne
imię żeńskie na A”). Płukanie powoduje u pacjenta uczucie wirowania i zawrotów głowy. To normalne zjawisko).
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3. Aby rozpocząć zbieranie danych, kliknij przycisk Start lub naciśnij lewy przycisk na pilocie do prezentacji. Aby
kontynuować zbieranie danych po upłynięciu maksymalnego czasu trwania ustawionego w opcjach badania, kliknij
przycisk Rozszerz lub naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk na pilocie do prezentacji. Przedłużenie badania zostanie
potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Aby zatrzymać zbieranie danych, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij lewy
przycisk na pilocie do prezentacji.

Wykresy położenia gałki ocznej
W zależności od ustawień w oknie Opcje badania będą wyświetlane wykresy poziomego (HR) i pionowego (VR) położenia
gałki ocznej w oknie Wykresy położenia gałki ocznej. Aby wstawić znacznik zdarzenia ( ) na wykresie podczas zbierania,
użyj jednej z następujących metod:
•

Naciśnij lewy przycisk na pilocie do prezentacji.

•

Kliknij opcję Zdarzenie.

Znaczniki zdarzeń są wstawiane pod wykresem.

SPV
Wartość SPV (Prędkość fazy wolnej) w czasie rzeczywistym to wartość szacunkowa, obliczana na podstawie stopnia
zmienności wokół szacunkowej wartości SPV. Wartość jest wyświetlana w kolorze zielonym lub pomarańczowym w prawym
górnym obszarze okna.
•

Zielony: gdy zmienność jest niska, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wartość jest miarodajna.

•

Pomarańczowy: gdy zmienność jest wysoka, prawdopodobieństwo, że wartość jest miarodajna, jest mniejsza.

Uwaga • SPV wyświetlone w kolorze pomarańczowym należy traktować jako mniej miarodajne, ale nie jako
niedokładne.

Uwaga • Więcej informacji można znaleźć w filmie instruktażowym dotyczącym systemu Próba kaloryczna i pod
adresem www.icsimpulse.com.

W oknie Zbieranie są wyświetlane następujące informacje:
A. Typ badania – nazwa badania, dla którego zebrano dane
B. Upływ czasu — czas trwania badania
(Wyświetlana jest także data i godzina badania).
C. Szybkość klatek — częstotliwość pozyskiwania danych w klatkach na sekundę (kl./s)
D. Kalibracja ∆ – odległość w pikselach między położeniem prawego i lewego oka zmierzona podczas kalibracji

Otometrics - ICS Impulse USB

153

11 Próba kaloryczna

System automatycznie zatrzymuje pracę po osiągnięciu maksymalnego czasu trwania badania. (Maksymalny czas trwania
badania można ustawić w oknie Opcje badania).
•

Aby kontynuować zbieranie danych po upłynięciu maksymalnego czasu trwania ustawionego w opcjach badania, kliknij
przycisk Rozszerz lub naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk na pilocie do prezentacji. Przedłużenie badania zostanie
potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Aby zatrzymać zbieranie danych, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij lewy
przycisk na pilocie do prezentacji.

•

Aby zatrzymać badanie przed jego zakończeniem, kliknij przycisk Zatrzymaj lub naciśnij prawy przycisk na pilocie do
prezentacji. Dane zostaną zapisane.

•

Aby zatrzymać badanie przed jego zakończeniem bez zapisywania danych, kliknij przycisk Anuluj.

Dane są analizowane. W zależności od ustawień w oknie Opcje badania wyniki pojawiają się w oknie Strączki i motylki lub
w oknie Analiza.
Na ekranie komputera i na monitorze zewnętrznym jest wyświetlany czasomierz odliczający.
•

Czasomierz można w razie potrzeby kliknąć i przeciągnąć w inne miejsce.

•

W czasie, gdy jest wyświetlany czasomierz, użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich
funkcji oprogramowania.

•

Gdy czasomierz dotrze do 00:00, emitowany jest sygnał dźwiękowy.

•

Aby zamknąć czasomierz w dowolnej chwili, kliknij przycisk
czasomierza również na monitorze zewnętrznym.

. Spowoduje to zamknięcie

Ustawienia czasomierza, w tym opcja wyłączenia czasomierza, są dostępne w oknie Opcje badania dla badania Próba
kaloryczna (strona ► 200). Informacje o tym, jak wyłączyć Dźwiękowe informacje zwrotne, zawiera opis okna Opcje
badania dla ustawienia Ogólne (strona ► 187).

11.8

Analiza danych Próba kaloryczna
Aby wyświetlić konkretne badanie, kliknij kartę okna Badanie, a następnie kliknij wybrane badanie w celu podświetlenia
go. Dodatkowe informacje na temat wybierania badania znajdują się na stronie ► 20.

11.8.1

Analiza okno
Analizę wyników badań można wyświetlać w normalnym trybie widoku lub w trybie powiększonym. Zobacz informacje na
stronie ► 18.
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Wykresy położenia gałki ocznej
W zależności od ustawień w oknie Opcje badania będą wyświetlane wykresy poziomego (HR) i pionowego (VR) położenia
gałki ocznej w oknie Wykresy położenia gałki ocznej.
Aby zmienić wyświetlanie wykresów, zaznacz lub odznacz odpowiednie pole wyboru na legendzie wykresu. Nowe
ustawienie nadal obowiązuje w przypadku ponownej analizy badania. Gdy plik pacjenta jest zamknięty lub wybrano inne
badanie z listy badań dla danego pacjenta, ekran zmienia się w zależności od tego, co zostało wybrane w oknie Opcje
badania.

Uwaga • Dowolna zmiana wprowadzona do ustawienia w oknie Opcje badania, gdy jest otwarty pacjent, zostanie
zastosowana do tego otwartego pacjenta.

Wykresy są wyśrodkowywane na fazie kulminacji. (Faza kulminacji jest wskazywana przez kursor). W raporcie drukowane są
elementy wykresu widoczne w oknie Wykresy wyśrodkowanym na kursorze.

Prędkość fazy wolnej
Celem tego wykresu jest zapewnienie zapisu natężenia oczopląsu. Ten wykres ilustruje poszczególne punkty oczopląsu
zidentyfikowane przez algorytm SPV dla wykresu poziomego prawego (HR ) i pionowego prawego (VR ).
Wartość Szczyt SPV (°/s) jest oznaczona na wykresie kwadratem.
Aby wybrać konkretny punkt, kliknij go lub użyj klawiszy strzałek w prawo/w lewo, aby poruszać się między punktami
(uderzeniami). Okno SPV (B).

Uwaga • Wybierz opcję TR, aby wyświetlić wykres położenia gałki ocznej oraz wykres SPV dla Skrętny.

Na stronie ► 258 znajdziesz informacje na temat tego, jak jest ustalany Szczyt (°/s).
Jeśli algorytm nie wybrał szczytu, ustaw ręcznie szczyt danego wykresu. Aby wybrać moment rozpoczęcia analizy, zapoznaj
się z opisem okna Ponowna analiza ► 157.
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Szczegóły analizy - Informacje

Zostaną wyświetlone parametry badania:
•

Typ badania – nazwa badania, dla którego zebrano dane

•

Operator – osoba zalogowana w oprogramowaniu OTOSuite Vestibular podczas zbierania danych

•

Kalibracja ∆ – odległość w pikselach między położeniem prawego i lewego oka zmierzona podczas kalibracji

•

Godzina badania – data i godzina rozpoczęcia zbierania danych

•

Upływ czasu — czas trwania badania

•

Godzina rozpoczęcia analizy — godzina rozpoczęcia analizy

SPV
•

Punkt (°/s) — prędkość fazy wolnej dla wybranego punktu (wybranego uderzenia)

•

Szczyt (°/s) — ustawiona lokalizacja szczytu prędkości fazy wolnej
Na stronie ► 258 znajdziesz informacje na temat tego, jak jest ustalany Szczyt (°/s).

Szczegóły analizy - Uwagi
Uwagi dotyczące badania można wprowadzać przed badaniem, w jego trakcie oraz po zakończeniu go. Aby dodać lub
zmodyfikować uwagi, kliknij kartę okna Uwagi. Informacje na temat narzędzi do edycji można znaleźć na stronie ► 23.

Uwaga • Tekst dodany uprzednio w oknie Badanie jest wyświetlany w oknie Uwagi.
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Szczegóły analizy - Ponowna analiza

Godzina rozpoczęcia analizy — wszystkie wykresy
Aby wykluczyć dane na wykresie z analizy:
1. Przenieś czarny kursor do nowego czasu rozpoczęcia w oknie Wykresy położenia gałki ocznej.
2. W oknieSzczegóły analizy kliknij kartę okna Ponowna analiza
3. Aby przeprowadzić ponowną analizę, kliknij przycisk
•

Ponownie analizuj od kursora — analizuje wszystkie wykresy z czasem rozpoczęcia ustawionym na następną pełną
sekundę po pozycji kursora

•

Ponownie analizuj pełny wykres — analizuje wszystkie wykresy od początku

Uwaga • Czas rozpoczęcia jest wyświetlany w oknie Informacje.

Wykres SPV
Uwaga • Bez licencji nie jest możliwe ustalenie, czy podczas badania występuje oczopląs Skrętny. Zakupienie licencji
zapewnia wykres położenia gałki ocznej i wykres SPV.

Wybierz wykres do zmodyfikowania, wybierając opcję HR, VR lub TR.
•

•

Punkt (°/s)
–

Usuń — wyklucza wybrany punkt z analizy i z raportu

–

Przywróć — przywraca wszystkie punkty usunięte ręcznie

Szczyt (°/s)
–

Wybierz — ustawia nowy szczyt zgodnie z pozycją kursora

–

Przywróć — przywraca szczyt do lokalizacji określonej przez algorytm

Na stronie ► 258 znajdziesz informacje na temat tego, jak jest ustalany Szczyt (°/s).
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11.8.2

Odtwarzanie zbierania danych
Wykresy położenia gałki ocznej i nagrania wideo oka można odtwarzać synchronicznie z informacjami zwrotnymi o położeniu
głowy lub wideo pomieszczenia nagranym podczas badania.
Przyciski i opcje w oknie odtwarzania nagrania wideo

Odtwórz

Rozpoczyna zsynchronizowane odtwarzanie.

Wstrzymaj

Wstrzymuje zsynchronizowane odtwarzanie.

Zatrzymaj

Zatrzymuje zsynchronizowane odtwarzanie.

Odtwarzaj od kursora

Wybierz, aby rozpocząć odtwarzanie od pozycji kursora. Jeśli ta opcja nie jest
wybrana, odtwarzanie rozpoczyna się od początku wykresu.

Prędkość

Uwaga • Przed ustawieniem prędkości odtwarzania należy sprawdzić
szybkość rejestracji (kl./s) określoną pod wideo oka.

•

Normalne — wideo oka nagrane z szybkością 30 kl./s można odtwarzać
jedynie w normalnej szybkości.

•

Wolne — wideo oka nagrane z szybkością 60 kl./s można odtwarzać w
szybkości normalnej lub wolnej.

•

Wolniejsze — wideo oka nagrane z szybkością ponad 60 kl./s można
odtwarzać w szybkości normalnej, wolnej i zwolnionej
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11.9

Okno Strączki i motylki
To okno przedstawia dodatkowe widoki danych próby kalorycznej.

A.
B.
C.
D.

Okno położenia w poziomie (HR.
Dane przedstawione wizualnie w dwóch osobnych widokach strączków oraz na wykresie motylkowym.
Dane analizy w oknie Analiza strączków.

Lista badań

W oknie Lista badań wybierz 4 badania kaloryczne, które mają zostać uwzględnione w widoku Strączki i motylki. W
kolumnie
wybierz po jednym z każdego typu badania. Dla badania Bitermiczne wybierz cztery badania — (Lewe
zimnym, Prawe zimnym, Lewe ciepłym, Prawe ciepłym), a dla badania Monotermiczne wybierz dwa badania — (Lewe
zimnym i Prawe zimnym lub Lewe ciepłym i Prawe ciepłym).
Podane są czas trwania irygacji (

), temperatura (

) i szybkość przepływu (

).

Kliknij przycisk Analizuj ponownie, aby zaktualizować wyniki badania.
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Uwaga • Ponowna analiza może być wymagana w przypadku zmiany określonych opcji badania. Na przykład zmiana
ustawienia Opcje badania, Uwzględnij oczopląs spontaniczny w wynikach próby kalorycznej, zmienia wyniki
Analiza strączków. Aby przeprowadzić ponowną analizę, należy kliknąć przycisk Analizuj ponownie.

11.9.1

Wyświetlanie strączków i analiza
Wyświetlanie strączków
Strączki próby kalorycznej wyświetlają Wykresy spontanicznego położenia gałki ocznej ze wszystkich czterech badań
kalorycznych reprezentujących oboje uszu i obie temperatury (zimną i ciepłą).

Uwaga • Strączki mogą być wyświetlane z kolorem czerwonym reprezentującym prawe ucho lub kolorem czerwonym
reprezentującym ciepły bodziec. (Ustawienie domyślne można wybrać w oknie Opcje badania).

Zapisywane są Szczyt (°/s) dla wykresów poziomych, które są używane w obliczaniu jednostronnego osłabienia
kalorycznego, asymetrii wzmocnienia i przewagi kierunkowej.

Uwaga • Formuły służące do obliczania tych wartości biorą pod uwagę obecność oczopląsu spontanicznego w
przypadku osłabienia jednostronnego i asymetrii wzmocnienia. Jeśli jest zaznaczona opcja Uwzględnij oczopląs
spontaniczny w wynikach próby kalorycznej, wartość dodatnia lub ujemna wyznacza kierunek prędkości SPV.
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Formuła
Ucho i temperatura:
Ucho:
R=Prawe
L= Lewe

Monotermiczne
Wada
jednostronna

Wartość wyświetlana w
następującej sytuacji

RC = prawe ucho zimnym bodźcem, LC = lewe ucho
zimnym bodźcem
RW = prawe ucho ciepłym bodźcem, LW = lewe ucho
ciepłym bodźcem

SN=Oczopląs spontaniczny

Zebrane są dwa badania
próby kalorycznej o tej
samej temperaturze dla
dwojga uszu (lewego i
prawego) oraz obliczono
Szczyt (°/s) dla obydwu
wykresów poziomych.
Aby obliczenia były
poprawne, Uwzględnij

oczopląs spontaniczny w
wynikach próby
kalorycznej.
Przewaga
kierunkowa

Monotermiczne .

Formuła
Ucho: Ucho i temperatura:

Bitermiczne

Wartość wyświetlana w
następującej sytuacji

Wada jednostronna

Bitermiczne dla wykresów

R=
RC = prawe ucho zimnym bodźcem, LC = lewe ucho
Prawe zimnym bodźcem
RW = prawe ucho ciepłym bodźcem, LW = lewe ucho
L=
Lewe ciepłym bodźcem

poziomych.

Asymetria
wzmocnienia

Bitermiczne.

Przewaga
kierunkowa

Bitermiczne .
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Analiza strączków

Wyświetlone są dane badania:
•

Łącznie prawe – łączna odpowiedź dla wszystkich temperatur wykonanych na prawym uchu

•

Łącznie lewe – łączna odpowiedź dla wszystkich temperatur wykonanych na lewym uchu

•

Oczopląs spontaniczny — Oczopląs spontaniczny — średnia oczopląsu spontanicznego branego pod uwagę podczas
obliczania Wada jednostronna i Asymetria wzmocnienia.

•

Wada jednostronna — odsetek odpowiedzi, które są słabsze w uchu zidentyfikowanym jako osłabione w porównaniu z
drugim uchem.

•

Asymetria wzmocnienia — odsetek odpowiedzi, które uderzają bardziej w ustalonym kierunku w porównaniu z
drugim uchem (ma zastosowanie tylko wtedy, gdy różnicy nie da się wytłumaczyć oczopląsem spontanicznym)

•

Przewaga kierunkowa — odsetek odpowiedzi, które uderzają bardziej w jednym kierunku w porównaniu z drugim
kierunkiem

W tabeli Szczyt SPV dla każdego badania kalorycznego wyświetlana jest prędkość szczytowa i czas wystąpienia szczytu.
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11.9.2

Wykres motylkowy
W opcjach badania można wybrać, w jakim typie ma być wyświetlany Wykres motylkowy: wykresie SPV Freyss czy
wykresie Łączna amplituda. Oba wykresy są monogramami wyników próby kalorycznej.

SPV Freyss

Wykres ma dwie przecinające się linie — jedna reprezentuje stymulacje zimnym bodźcem, a druga — stymulacje ciepłym
bodźcem. Oś pionowa wykresu reprezentuje prędkość fazy wolnej. Oś pozioma to osłabienie kaloryczne w procentach. Pole
pośrodku wykresu reprezentuje normalne wartości. Domyślnie wartości te to ± 25% dla osłabienia kalorycznego i ± 6 °/s dla
domniemanej asymetrii.
Linie na wykresie są powiązaniami pomiędzy wartościami szczytowych odpowiedzi ze stymulacji kalorycznych prawego ucha
kreślonych na lewej krawędzi a odpowiedziami lewego ucha kreślonymi na prawej krawędzi wykresu. Normalna odpowiedź
prezentuje punkt przecięcia w „normalnym” polu. Osłabienie kaloryczne większe niż 25% ma przecięcia z lewej lub z
prawej strony normalnego pola, co wskazuje na osłabienie kaloryczne odpowiednio lewego lub prawego ucha.
Domniemana asymetria o nienormalnej średniej (nieznormalizowana asymetria wzmocnienia lub oczopląs spontaniczny)
prezentuje przecięcia powyżej lub poniżej normalnego pola. Przecięcie dla prawej asymetrii jest nad polem. Przecięcie
lewej asymetrii jest pod polem.
Wartości na tym wykresie i odpowiadające im wartości w tabeli Szczyt SPV (°/s) są wartościami bezwzględnymi i nie są
korygowane, jeśli występuje Oczopląs spontaniczny.

Łączna amplituda

Ten wykres pokazuje krzywe amplitudy dla wszystkich czterech stymulacji Próba kaloryczna za pomocą czterech linii. U
góry wykresu są wyświetlane irygacje (płukania) powodujące oczopląs w prawo. U dołu wykresu są wyświetlane irygacje
(płukania) powodujące oczopląs w lewo. Amplitudy szczytowe prawego ucha są po lewej stronie wykresu, a amplitudy
szczytowe lewego ucha są po prawej stronie wykresu. Oś pionowa wykresu reprezentuje amplitudę w °/s. Oś pozioma to
czas w sekundach.
Gdy w opcjach badania jest wybrana opcja Homolateralne kontralateralne (wykres łącznej amplitudy), ten wykres
pokazuje krzywe amplitudy dla wszystkich czterech stymulacji Próba kaloryczna za pomocą czterech linii. Góra wykresu
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wyświetla stymulacje ciepłym bodźcem i reprezentuje oczopląs w kierunku badanego ucha. Dół wykresu wyświetla
stymulacje zimnym bodźcem i reprezentuje oczopląs w kierunku niebadanego ucha. Amplitudy szczytowe prawego ucha są
po lewej stronie wykresu, a amplitudy szczytowe lewego ucha są po prawej stronie wykresu. Oś pionowa wykresu
reprezentuje amplitudę w °/s. Oś pozioma to czas w sekundach.
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12

Wideo (Nagrywanie/odtwarzanie nagrania wideo)
Nagranie
Podczas nagrywania wideo oka dostępne są następujące opcje rozmiaru obrazu: Pełny obraz, Obraz oka i Obraz źrenicy.

Pełny obraz

Obraz oka
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Obraz źrenicy

Uwaga • Aby wprowadzić uwagi, kliknij kartę Uwagi. Aby dodać lub zmodyfikować uwagi, kliknij kartę okna Uwagi.
Informacje na temat narzędzi do edycji można znaleźć na stronie ► 23.

Przyciski i opcje w oknie nagrywania wideo

Start

Rozpoczyna nagrywanie wideo.

Zatrzymaj

Zatrzymuje nagrywanie wideo.

Uwaga • Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących długości nagrania
wideo. Jednak im dłuższe będzie nagranie, tym większy będzie plik na
dysku twardym.
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Przyciski i opcje w oknie nagrywania wideo

Konfiguracja badania

Pełny obraz — wybierz, aby rejestrować pełny obraz
Obraz oka — wybierz, aby rejestrować tylko obszar w polu ROI
Obraz źrenicy — wybierz, aby rejestrować tylko obszar w polu ROI
Brak widzenia — wybierz, aby wskazać, że rejestrowanie zostało
przeprowadzone przy braku widzenia

Uwaga • Po wybraniu opcji 120 kl./s ORAZ Brak widzenia szybkość
klatek zmienia się na 60 kl./s. Taka szybkość pozwala na dłuższe
otwarcie migawki aparatu (zwiększenie ekspozycji na światło), czego
efektem jest lepsza jakość obrazu. Gdy jest wybrana opcja Brak
widzenia, w kolumnie braku widzenia na liście badań widnieje
znacznik wyboru.

Szybkość nagrywania wideo oka

•

•

•

•

Opcje nagrywania dla ustawienia Pełny obraz :
–

30 kl./s

–

60 kl./s

Opcje nagrywania dla ustawienia Obraz oka :
–

30 kl./s

–

60 kl./s

–

120 kl./s

Opcje nagrywania dla ustawienia Obraz źrenicy :
–

30 kl./s

–

60 kl./s

–

120 kl./s

Kompresuj wideo oka — wybierz, aby zmniejszyć rozmiar pliku wideo
Uwaga • Jeśli wideo zostało nagrane z szybkością 60 lub 120 klatek na
sekundę, można je odtworzyć wolno lub z normalną szybkością. W
normalnej szybkości niektóre klatki zostaną pominięte. Nagranie wideo
oka można też skompresować.

Nagrywanie zsynchronizowanego
wideo pomieszczenia

Włącza i wyłącza nagrywanie za pomocą zsynchronizowanego wideo
pomieszczenia. Nagranie wideo pomieszczenia jest zawsze kompresowane.

Szybkość nagrywania pomieszczenia

Opcje nagrywania
•

15 kl./s

•

30 kl./s

Im większa będzie szybkość klatek, tym większy będzie plik.
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Przyciski i opcje w oknie nagrywania wideo

Tryb (tylko w przypadku
zsynchronizowanego wideo
pomieszczenia)

Wybierz nagrywanie wideo w kolorze lub skali odcieni szarości. Nagrywanie
w kolorze powoduje utworzenie większego pliku.

Monitor zewnętrzny

Aby wyświetlić wideo oka zarówno na monitorze komputera, jak i na
monitorze zewnętrznym, kliknij przycisk

. Podczas rejestrowania na

ekranie jest wyświetlany upływ czasu.

Można nagrać tylko wideo oka lub połączyć nagranie wideo oka z nagraniem wideo pomieszczenia. W przypadku połączenia
nagrań gałki ocznej należy zapoznać się z informacjami na stronie ► 267, gdzie opisano kwestię zwiększenia rozmiaru pliku
dla 2-minutowego nagrania.
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Odtwórz
Lista nagrań wideo dla wybranego pacjenta jest wyświetlana wraz z następującymi informacjami na temat każdego pliku
wideo:
•

Data i godzina — data i godzina utworzenia pliku wideo.
- Określa, czy dla nagrania wybrano opcję Brak widzenia

•
•

kl./s — szybkość, z jaką nagrano wideo (w klatkach na sekundę)

•

- Unikatowy identyfikator — aby oznaczyć plik jako przeznaczony do określonego celu (np. wskazania nietypowych
wyników badań), zaznacz pole wyboru pod nagłówkiem kolumny oznaczonym tym symbolem.

•

Rozmiar pliku (MB) — rozmiar pliku wideo oka. Jeśli podczas nagrywania używano zsynchronizowanego wideo
pomieszczenia, rozmiar pliku będzie wynikał z połączenia nagrania wideo oka i nagrania wideo pomieszczenia.

Wraz z wideo wyświetlane są informacje dotyczące nagrania:
•

Data i godzina nagrania wideo

•

Bieżąca klatka i łączna liczba klatek

•

Szybkość, z jaką nagrano wideo

•

Godzina nagrania bieżącej klatki

Podczas odtwarzania wideo
•

klikanie strzałek przy końcach paska suwaka (A) powoduje przesuwanie wideo do przodu lub do tyłu o 10 klatek
jednocześnie.

•

klikanie paska z przodu lub z tyłu suwaka (B) powoduje przesuwanie wideo do przodu lub do tyłu o 5 klatek
jednocześnie.

•

klikanie i przeciąganie suwaka (B) powoduje przesuwanie wideo do określonej klatki.

Uwaga • Aby oszczędzać miejsce na dysku, należy pamiętać o usuwaniu wszystkich nieistotnych nagrań wideo.
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Uwaga • Aby dodać lub zmodyfikować uwagi, kliknij kartę okna Uwagi. Informacje na temat narzędzi do edycji
można znaleźć na stronie ► 23.

Przyciski i opcje Odtwórz

Odtwórz

Odtwarza nagranie wideo.

Wstrzymaj

Wstrzymuje odtwarzanie nagrania wideo.

Zatrzymaj

Zatrzymuje odtwarzanie nagrania wideo.

Usuń wideo

Usuwa nagrania wideo dla wybranego badania.

Uwaga • Zaleca się usuwanie niepotrzebnych nagrań wideo w celu
oszczędzania miejsca na dysku. Po usunięciu nagrań wideo nie jest
możliwe odzyskanie danych wideo.

Prędkość

Uwaga • Przed ustawieniem prędkości odtwarzania należy sprawdzić
szybkość rejestracji (kl./s) określoną pod wideo oka.

•

Normalne — wideo oka nagrane z szybkością 30 kl./s można odtwarzać
jedynie w normalnej szybkości.

•

Wolne — wideo oka nagrane z szybkością 60 kl./s można odtwarzać w
szybkości normalnej lub wolnej.

•

Wolniejsze — wideo oka nagrane z szybkością 120 kl./s można
odtwarzać w szybkości normalnej, wolnej i zwolnionej.

Zsynchronizowane wideo
pomieszczenia
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Wybierz, aby odtworzyć wideo oka ze zsynchronizowanym wideo
pomieszczenia. Plik wideo jest zsynchronizowany z nagraniem wideo ruchu
gałki ocznej przy wszystkich szybkościach.
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13

Raporty
Kliknij polecenie Raporty. Zostanie otwarte okno Raporty (A) z raportem domyślnym. Raport obejmuje ostatni zestaw
danych zebranych dla danego pacjenta. Na podstawie zebranych danych, poniżej przedstawiono kolejność poszczególnych
sekcji badań: Okoruchowe, Ruchy impulsowe głowy, Położeniowe i Próba kaloryczna.

Uwaga • Raporty są generowane z wykorzystaniem grafiki wektorowej. Grafika wektorowa zapewnia doskonałą jakość
wydruków oraz spełnia wymagania publikacji naukowych.

Raport domyślny jest zapisywany automatycznie. Informacje na temat wprowadzania zmian w bieżącym raporcie można
znaleźć na stronie ► 171.

Uwaga • Informacje na temat wprowadzania zmian ustawień domyślnych dotyczących wszystkich raportów (na
przykład jakie dane obiektów i pacjentów są uwzględniane w raportach) można znaleźć na stronach ► 205 i ► 206.

13.1

Edit Report (Edytowanie raportu)
Informacje można dodawać do raportu, wybierając je z list raportów dołączonych do aplikacji:

Uwaga • Jeśli nie jest wyświetlana żadna z list raportów, należy ponownie zaimportować brakujące listy. Zobacz
informacje na stronie ► 223.
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•

Objawy: Na tej liście należy wybrać objawy zgłaszane przez pacjenta w trakcie historii przypadku. Wybrane elementy
zostaną dodane do sekcji raportu zatytułowanej Objawy.

•

Wrażenia: Na tej liście należy wybrać ogólne wrażenia medyczne na podstawie wyników badania. Wybrane elementy
zostaną dodane do sekcji raportu zatytułowanej Wrażenia.

•

Makra: Dla każdego przeprowadzonego badania należy wybrać z tej listy ogólne wyniki do wstawienia w polu
tekstowym (A). Tekst wyświetlony w polu tekstowym jest dodawany do sekcji raportu o nazwie Wyniki badań.

Uwaga • Aby nie wstawiać makra, dodaj ogólne wyniki, wpisując tekst w polu tekstowym. Informacje na temat
narzędzi do edycji można znaleźć na stronie ► 23.
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Wybieranie elementów z list raportów
Na listach Objawy i Wrażenia kliknij wszystkie mające zastosowanie pola wyboru.
Na liście Makra kliknij nazwę makra i kliknij przycisk Wstaw.

Uwaga • Niektóre makra zawierają tekst dłuższy niż możliwy do wyświetlenia w oknie listy. Aby wyświetlić cały tekst,
należy przesunąć kursor nad nazwę makra.

Otometrics - ICS Impulse USB

173

13 Raporty

Dostosowywanie listy raportów

Uwaga • Listy raportów można zaimportować do jednego systemu, dostosować, a następnie wyeksportować do
innych systemów niezależnych stacji roboczych. To przydatna funkcja, jeśli w obiekcie znajduje się wiele niezależnych
stacji roboczych.

Aby dostosować listy raportów, kliknij opcję Objawy, Wrażenia lub Makra.

•

Aby zmienić nazwę grupy lub zmienić tekst elementu, kliknij element i wprowadź żądaną zmianę.

•

Aby dodać grupę, kliknij przycisk Dodaj grupę i wpisz nazwę nowej grupy.

•

Aby dodać element, kliknij nazwę grupy. W zależności od dodawanego elementu kliknij opcję Dodaj objaw, Dodaj
wrażenie lub Dodaj makra i wpisz tekst dla nowego elementu.

Uwaga • Jeśli pole tekstowe nie zawiera żadnego tekstu, nie można zapisać nowego elementu. Aby dodać nowy
element, trzeba wprowadzić tekst.

•

Aby zmienić kolejność elementów w grupie lub kolejność grup na liście, kliknij element lub nazwę grupy. Kliknij
przycisk W górę lub W dół, aby przenieść element lub grupę.

•

Aby wyeksportować bieżącą listę raportów, kliknij przycisk Eksportuj. Zmień nazwę pliku i lokalizację zgodnie z
potrzebą. Kliknij polecenie Zapisz.

•

Aby usunąć pozycję lub grupę, kliknij pozycję lub grupę, a następnie kliknij przycisk Usuń. Kliknij przycisk OK, aby
trwale usunąć pozycję lub grupę.

•

Podczas importowania list wybierz opcję Usuń istniejącą listę, aby zastąpić istniejącą listę listą do zaimportowania.
Wybierz opcję Zachowaj istniejącą listę, aby dodać listę przeznaczoną do importowania do istniejącej listy.

Uwaga • W razie pomyłki możesz zaimportować ponownie listę dostarczoną przez producenta.
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Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. Kliknij przycisk Anuluj, aby odrzucić zmiany.

13.2

Przeglądanie opcji raportu
W przypadku nowych pacjentów raport zamieszczony w tym oknie to raport domyślny utworzony automatycznie. W
przypadku pacjentów z jednym lub wieloma raportami lista Wybrany raport zawiera wszystkie raporty wraz z ich datami i
godzinami.

Znacznik wyboru w kolumnie grupy badań (grupy badań są reprezentowane przez ikony) wskazuje, że raport zawiera dane
dla konkretnej grupy badań (Okoruchowe, Ruchy impulsowe głowy, Położeniowe i Próba kaloryczna). Istnieje możliwość
wyświetlenia podglądu wszystkich raportów dla danego pacjenta.
Istnieje możliwość utworzenia nowego raportu łączącego kilka sesji badań i/lub typów badań w jednym raporcie. Aby
utworzyć nowy raport, kliknij przycisk Nowy. Aby usunąć istniejący raport, kliknij nazwę raportu, a następnie kliknij przycisk
Usuń. Usuniętego raportu nie można już odzyskać.
Aby dodać badanie do raportu, kliknij kartę grupy badań i pole wyboru po lewej stronie nazwy badania na liście Dołącz
wyniki z. Ponowne kliknięcie tego pola wyboru powoduje usunięcie badania z raportu.

Lista Dołącz wyniki z jest podzielona według grup badań: Okoruchowe, Ruchy impulsowe głowy i Położeniowe, i Próba
kaloryczna. Badania są wyświetlane z datą i godziną oraz nazwą. (Nazwa to typ badania i kierunek badania), W zależności od
badania oraz ustawień i uwag dodanych do badania wyświetlane są także następujące informacje:
•

znacznik wyboru w tej kolumnie (brak widzenia) wskazuje, że badanie zostało wykonane przy braku widzenia

•

znacznik wyboru w tej kolumnie (unikatowy identyfikator), jeśli taki został wybrany dla badania

•

zaznaczone badania wskazują na uwzględnienie danych Ruchy impulsowe głowy na wykresie Heksagram

•

zaznaczone badania wskazują na uwzględnienie danych Spojrzeniowy na wykresie Wykres spojrzeniowy

•
•

zaznaczone badania wskazują na uwzględnienie danych Próba kaloryczna na wykresie Analiza pokazanym w
oknie Strączki i motylki
uwagi do badania.
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Dla każdej grupy badań wybierz elementy danych do dołączenia do raportu. Na liście Wybierz opcje raportu zaznacz pole
wyboru dla każdej opcji raportu, która ma zostać uwzględniona. Kliknij opcję Zaznacz wszystko, aby uwzględnić wszystkie
opcje, lub opcję Usuń zaznaczenie wszystkich, aby nie uwzględniać żadnych opcji.

Okoruchowe

Co obejmuje

Wykres kalibracji

Zrzut wykresu gałki ocznej i głowy w czasie rzeczywistym podczas sprawdzania kalibracji

Wykresy poziome

Nagranie wykresu poziomego położenia gałki ocznej, wyśrodkowane na fazie kulminacji
lub kursorze, jeśli kursor został przeniesiony do nowej pozycji w oknie Analiza. Badania
Spojrzeniowy, Skośne odchylenie i VOR są 10-sekundowymi nagraniami. Badanie
Sakada jest 30-sekundowym nagraniem.

Uwaga • W przypadku badań SPV kursor znajduje się w środku fazy kulminacji,
chyba że został przeniesiony w inne miejsce w oknie analizy.

Wykresy pionowe

Nagranie wykresu pionowego położenia gałki ocznej, wyśrodkowane na fazie kulminacji
lub kursorze, jeśli kursor został przeniesiony do nowej pozycji w oknie Analiza. Badania
Spojrzeniowy, Skośne odchylenie i VOR są 10-sekundowymi nagraniami. Badanie
Sakada jest 30-sekundowym nagraniem.

Uwaga • W przypadku badań SPV kursor znajduje się w środku fazy kulminacji,
chyba że został przeniesiony w inne miejsce w oknie analizy.

Wykresy ruchów
skrętnych

10-sekundowe nagranie wykresu skrętnego położenia gałki ocznej, wyśrodkowane na
kursorze

Uwaga • W przypadku badań SPV kursor znajduje się w środku fazy kulminacji,
chyba że został przeniesiony w inne miejsce w oknie analizy.
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Wykresy sakad

Wykresy analizy Sakada (Prędkość szczytowa, Dokładność i Latencja)

Nieprzetworzone
dane sakad

Punkty danych nieprzetworzonych dla sakad wyświetlane na wykresach sakad

Uśrednione dane
sakad

Punkty danych uśrednionych dla sakad wyświetlane na wykresach sakad

Szczyt SPV

Stopnie na sekundę w szczycie prędkości fazy wolnej, zgodnie z ustawieniami w oknie
analizy dla tego wykresu (Dotyczy wyłącznie badań SPV)

Wykres spojrzeniowy

Wyświetla pięć wykresów położenia gałki ocznej (środek, w lewo, w prawo, w górę i w
dół), wykres Wykres spojrzeniowy i szczegóły Wykres spojrzeniowy na jednej stronie.

Uwagi do badania

Wszelkie uwagi dotyczące badania w pliku pacjenta
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Ruchy impulsowe
głowy

Co obejmuje

Wykres kalibracji

Zrzut wykresu gałki ocznej i głowy w czasie rzeczywistym podczas sprawdzania kalibracji

Wykres wzmocnienia

Wykres wzmocnienia wyświetlany w oknie 2D/3D

Średnie wzmocnienia

Symbole średniego wzmocnienia na wykresie wzmocnienia wyświetlane w oknie 2D/3D
(wartości są wyświetlane domyślnie)
Symbole i wartości średniego wzmocnienia na wykresach wzmocnienia wyświetlane w
oknie danych postępu

Dane normatywne
wieku

Wartości przedziału danych normatywnych zależnych od wieku definiowane jako
średnia ± 2 odchylenia standardowe

Wykres 2D

Wykresy ruchów gałki ocznej (sakady i VOR) oraz głowy wyświetlane w oknie Analiza

2D
Duży wykres 2D

Wykresy ruchów gałki ocznej (sakady i VOR ) oraz głowy wyświetlane w oknie Analiza
2D drukowane w większym formacie niż po wybraniu opcji Wykres 2D

Informacje o sakadzie

Liczba sakad jawnych, ukrytych i łączna liczba sakad w pojedynczym badaniu (np. Kanał
boczny lewy)

Heksagram

Wykresy ruchów gałki ocznej (sakady i VOR) oraz głowy, a także heksagram wyświetlane
w oknie Heksagram oraz Analiza sakad chwytających

Uwaga • Jeśli w opcjach badania jest wybrana opcja Tylko podsumowanie dla
sakad chwytających, tylko to będzie drukowane w raporcie.
Dane postępu

Wykresy wzmocnienia wyświetlane w oknie Dane postępu

Informacje o badaniu

Liczby zaakceptowanych i odrzuconych ruchów impulsowych głowy na podstawie
algorytmów zbierania i analizowania danych wyświetlanych na karcie Informacje w
oknie 2D/3D, średnia szybkość klatek oraz informacje na temat czynników wpływających
na analizę badania, takie jak:
- Pacjent ma oczopląs spontaniczny (gdy w oknie Konfiguracja badania wybrano
opcję Oczopląs spontaniczny)
- Zmieniono parametry sakad chwytających (jeśli zmieniono wartości w oknie
Ponowna analiza)

Uwagi do badania
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Położeniowe

Co obejmuje

Wykres kalibracji

Zrzut wykresu gałki ocznej i głowy w czasie rzeczywistym podczas sprawdzania kalibracji

Wykresy poziome

30-sekundowe nagranie wykresu poziomego położenia gałki ocznej, wyśrodkowane na
fazie kulminacji lub kursorze, jeśli kursor został przeniesiony do nowej pozycji w oknie
Analiza.

Uwaga • W przypadku badań SPV kursor znajduje się w środku fazy kulminacji,
chyba że został przeniesiony w inne miejsce w oknie analizy.

Wykresy pionowe

30-sekundowe nagranie wykresu pionowego położenia gałki ocznej, wyśrodkowane na
fazie kulminacji lub kursorze, jeśli kursor został przeniesiony do nowej pozycji w oknie
Analiza.

Uwaga • W przypadku badań SPV kursor znajduje się w środku fazy kulminacji,
chyba że został przeniesiony w inne miejsce w oknie analizy.

Wykresy ruchów
skrętnych

30-sekundowe nagranie wykresu skrętnego położenia gałki ocznej, wyśrodkowane na
kursorze

Uwaga • W przypadku badań SPV kursor znajduje się w środku fazy kulminacji,
chyba że został przeniesiony w inne miejsce w oknie analizy.

Szczyt SPV

Stopnie na sekundę w szczycie prędkości fazy wolnej, zgodnie z ustawieniami w oknie
analizy dla tego wykresu

Pełen wykres dla
zmiany położenia

Pełny wykres badania Zmiana położenia

Uwagi do badania

Wszelkie uwagi dotyczące badania w pliku pacjenta

Próba kaloryczna

Co obejmuje

Wykres kalibracji

Zrzut wykresu gałki ocznej i głowy w czasie rzeczywistym podczas sprawdzania kalibracji

Wykresy poziome

30-sekundowe nagranie wykresu poziomego położenia gałki ocznej, wyśrodkowane na
fazie kulminacji lub kursorze, jeśli kursor został przeniesiony do nowej pozycji w oknie
Analiza.

Uwaga • W przypadku badań SPV kursor znajduje się w środku fazy kulminacji,
chyba że został przeniesiony w inne miejsce w oknie analizy.
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Próba kaloryczna

Co obejmuje

Wykresy pionowe

30-sekundowe nagranie wykresu pionowego położenia gałki ocznej, wyśrodkowane na
fazie kulminacji lub kursorze, jeśli kursor został przeniesiony do nowej pozycji w oknie
Analiza.

Uwaga • W przypadku badań SPV kursor znajduje się w środku fazy kulminacji,
chyba że został przeniesiony w inne miejsce w oknie analizy.

Wykresy ruchów
skrętnych

30-sekundowe nagranie wykresu skrętnego położenia gałki ocznej, wyśrodkowane na
kursorze

Uwaga • W przypadku badań SPV kursor znajduje się w środku fazy kulminacji,
chyba że został przeniesiony w inne miejsce w oknie analizy.

Informacje o badaniu

Dane Próba kaloryczna (Łącznie prawe,Łącznie lewe, Oczopląs spontaniczny, Wada
jednostronna i Asymetria wzmocnienia lub Przewaga kierunkowa)

Strączki i motylki

Wyświetla wykres spontaniczny, Wyświetlanie strączków, Wykres motylkowy i
Analiza strączków na jednej stronie

Informacje o irygacji

Metoda i ustawienia płukania (czas trwania, przepływ i temperatura) używane podczas
badania Próba kaloryczna

Uwagi do badania

Wszelkie uwagi dotyczące badania w pliku pacjenta
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13.3

Przyciski paska narzędzi raportu
Pasek narzędzi zawiera standardowe przyciski drukowania raportu, zapisywania zmodyfikowanego raportu, tworzenia wersji
PDF raportu i wysyłania raportu pocztą e-mail.

Aby zmienić powiększenie strony
•

przesuń suwak w kierunku ikony lupy pomniejszenia (-) lub powiększenia (+) albo

•

kliknij ikonę lupy pomniejszenia (-) lub powiększenia (+).

Uwaga • Inną metodą powiększania i pomniejszania jest przesuwanie kółka myszy. Aby przenosić raport w obrębie
okna, przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij raport do nowego miejsca.

Poniższe przyciski umożliwiają wyświetlenie strony raportu
•

Dopasuj dokument do szerokości

•

Dopasuj dokument do wysokości

•

Dopasuj dokument do 100%

Po wprowadzeniu zmiany kliknij przycisk Odśwież, aby ją wyświetlić.
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14

Listy pacjentów
Okno Pacjenci zawiera dane pacjentów ICS Impulse, które są wyświetlane w oknie OTOsuite Vestibular. Okno Pacjenci
zawiera też informacje o pacjentach dostępne w oknach Scal, Eksport pacjenta i Import pacjenta.
•

W oknie Scal można scalać dane pacjentów. Zobacz informacje na stronie ► 28.

•

Okna Eksport pacjenta i Import pacjenta umożliwiają eksportowanie danych z bazy danych OTOsuite Vestibular i
importowanie ich do niej.

Okno Pacjenci zawiera okno ICS Chartr, jeśli są dostępne dane ICS Chartr.

Operacje na listach
Informacje o pacjencie są podzielone na kolumny odpowiednie dla typu informacji, takich jak nazwisko pacjenta i jego
numer identyfikacyjny. Kolumna o nazwie Ostatnie badanie informuje, kiedy zostały zebrane ostatnie dane badania.
Kolumna o nazwie Ostatnia modyfikacja zawiera ostatnią datę zmiany informacji w pliku pacjenta.
W przypadku niektórych list znacznik wyboru w tych kolumnach informuje o typie danych zebranych dla danego pacjenta:

Okoruchowe
Ruchy impulsowe głowy
Położeniowe
Próba kaloryczna
Wideo (Wideookulary Frenzla)

Uwaga •

Symbol unikatowego identyfikatora obok znacznika wyboru oznacza badania lub nagrania wideo, które

użytkownik postanowił wskazać jako przeznaczone do określonego celu (np. nietypowe wyniki badań, wyniki
przeznaczone do wykorzystania w badaniu naukowym itp.).
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Wyszukiwanie określonych
pacjentów

Niektóre kolumny umożliwiają wyszukanie konkretnego pacjenta
przez wprowadzenie kilku znaków informacji identyfikujących. W
przypadku kolumn, w których jest dostępna funkcja wyszukiwania,
kliknij poniżej tytułu kolumny. Pojawi się pionowy kursor (A) oraz
przycisk umożliwiający czyszczenie wyszukiwania (B).

Wpisz co najmniej jedną literę lub cyfrę do wyszukania. Aby
wyczyścić wprowadzony tekst, kliknij przycisk

.

Funkcja wyszukiwania jest dostępna na wszystkich listach
pacjentów dla następujących kolumn:

Wybieranie więcej niż jednego
pacjenta

•

Nazwisko

•

Imię

•

ID pacjenta

•

Płeć

•

DUr

•

Lekarz

Wybieranie wszystkich pacjentów: Kliknij opcję Zaznacz
wszystko. Aby usunąć wybór wszystkich wybranych pacjentów,
kliknij opcję Usuń zaznaczenie wszystkich.
Wybieranie grupy pacjentów: Kliknij pierwszą pozycję zestawu,
naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij ostatnią
pozycję zestawu.
Wybieranie pojedynczych pacjentów: Naciśnij i przytrzymaj klawisz
Ctrl, a następnie kliknij poszczególnych pacjentów.

Dodawanie pacjentów

Kliknij opcję Nowy. Instrukcje można znaleźć na stronie ► 25.

Usuwanie pacjentów

Kliknij opcję Usuń, aby usunąć pacjentów.

Uwaga • Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie
zamiaru usunięcia pacjentów. W przypadku wybrania opcji
Tak dane zostaną trwale usunięte. Nie ma możliwości
odzyskania pacjentów.
Zmiana kolejności list
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Kliknij nagłówek kolumny, aby odwrócić kolejność. Na przykład
•

Kliknij nagłówek Imię i nazwisko pacjenta, aby zmienić
kolejność z A–Z na Z–A.

•

Kliknij nagłówek DUr, aby zmienić kolejność z najstarszy–
najmłodszy na najmłodszy–najstarszy.
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Zmiana szerokości kolumny

14.1

W nagłówku dwóch sąsiadujących ze sobą kolumn kliknij linię
oddzielającą kolumny. Kursor zmieni się w podwójną strzałkę.
Przeciągnij kursor, aby zwiększyć lub zmniejszyć szerokość
kolumny.

ICS Chartr
W grupie Pacjenci kliknij pozycję Pacjenci ICS Chartr. Otwarte okno zapewnia dostęp tylko do listy pacjentów w bazie
danych ICS Chartr. Danych badania zebranych w systemie Chartr VNG/ENG lub EP nie można przeglądać w aplikacji
OTOsuite Vestibular.
W celu skrócenia czasu wprowadzania danych informacje pacjenta znajdujące się w bazie danych ICS Chartr można
zaimportować do bazy danych OTOsuite Vestibular:
1. Wybierz pacjentów do zaimportowania.
2. Kliknij opcję Importuj.
3. Kliknij opcję OK.

Zaimportowane pojawi się komunikat Stan w celu wskazania, że proces dobiegł końca. Rejestr zaimportowanych
pacjentów jest czyszczony po zamknięciu aplikacji.
Aby baza danych była dostępna, oprogramowanie ICS Chartr musi się znajdować na tym samym komputerze co
oprogramowanie OTOsuite Vestibular. Jeśli baza danych jest dostępna, w panelu nawigacyjnym grupy Pacjenci pojawi się
pozycja Pacjenci ICS Chartr.

14.2

Eksport pacjenta
W grupie Pacjenci kliknij pozycję Lista pacjentów. Kliknij opcję Eksportuj. Otwarte okno zapewnia dostęp do wszystkich
pacjentów w systemie OTOsuite Vestibular.
Aby wyeksportować co najmniej jednego pacjenta:
1. Wybierz pacjentów.
2. Wybierz sposób eksportowania danych:
•

Pliki XML i nieprzetworzone dane ASCII — wybierz tę opcję, aby eksportować dane pacjenta, które będą
udostępniane innemu systemowi ICS Impulse lub używane w elektronicznych rekordach medycznych. Dla każdego
pacjenta eksport obejmuje plik XML i plik tekstowy ASCII. Nieprzetworzone dane w pliku z rozszerzeniem *.txt są
wymagane do odtwarzania danych pacjenta w aplikacji OTOsuite Vestibular.

•

–

Pliki XML zawierają pełne dane pacjenta przechowywane w bazie danych. Zobacz informacje na stronie ►
264.

–

Pliki nieprzetworzonych danych ASCII. Pliki *.txt można wyświetlać w takich programach jak Excel lub MatLab.
W przypadku używania plików poza aplikacją OTOsuite Vestibular zapoznaj się z informacjami na stronie ►
250, aby uzyskać objaśnienie sposobu konwertowania danych na format tabelaryczny oraz opis wynikowych
kolumn, które różnią się w zależności od grupy badań.

Raporty w formacie PDF — wybierz tę opcję, aby wyeksportować wszystkie raporty pacjentów do użytku w
elektronicznych rekordach medycznych.
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•

Wyniki badania w kodzie ASCII — wybierz tę opcję, aby wyeksportować wyniki badania w formacie pliku CSV
(wartości rozdzielanych przecinkami), którego można użyć do celów badawczych w takich programach jak Excel lub
MatLab.

•

Połącz wideo oka/pomieszczenia — wybierz tę opcję, aby wyeksportować wideo oka i wideo pomieszczenia do
jednego pliku AVI. Ze względu na rozmiar pliku można wybrać tylko jednego pacjenta naraz. W systemach
operacyjnych obsługiwanych przez oprogramowanie OTOsuite Vestibular kodek MJPEG jest zainstalowany
domyślnie. Aby wyświetlić plik na innym komputerze, musisz mieć zainstalowany program Windows Media Player i
kodek MJPEG.

Uwaga • Przed wyeksportowaniem pliku pacjenta zaleca się usunięcie z niego wszystkich nieistotnych nagrań
wideo. Aby dowiedzieć się, dlaczego rozmiar pliku powiększa się po połączeniu nagrania wideo z pomieszczenia z
nagraniem wideo oka, należy odwołać się do sekcji stronę ► 267.

•

Anonimizuj pacjenta — wybierz tę opcję, aby wyeksportować dane do udostępniania, z zachowaniem prywatności
danych osobowych. Na przykład jeśli jest wybrana opcja Anonimizuj pacjenta, Nazwisko, Imię, ID pacjenta i
nazwy plików są zastępowane słowem Brak. Można wybrać tylko jednego pacjenta naraz.

Uwaga • Importowanie plików, dla których wybrano opcję Anonimizuj pacjenta: Te pliki zawierają informacje
zapobiegające nadpisaniu istniejących danych pacjenta przez system. Importowane będą tylko dane dodane po
oryginalnym eksporcie. Jeśli nie ma żadnych istniejących danych pacjenta, opcja Brak powoduje zastąpienie
wszystkich danych mogących umożliwić identyfikację pacjenta.

•

aVOR — wybierz tę opcję, aby wyeksportować dane położenia gałki ocznej i głowy do aplikacji aVOR.

3. Kliknij przycisk Eksportuj lub Eksportuj do
•

Przycisk Eksportuj spowoduje wysłanie pliku do lokalizacji skonfigurowanej w oknie Administrator. Aby wyświetlić
lokalizację, kliknij opcję Ustawienia systemowe w grupie System.

•

Eksportuj do spowoduje wysłanie pliku do lokalizacji wybranej za pomocą funkcji przeglądania.

W kolumnie Stan pojawi się komunikat Wyeksportowano w celu wskazania, że proces dobiegł końca. Rekord
wyeksportowanych pacjentów jest czyszczony po zamknięciu aplikacji.

14.3

Import pacjenta
Eksportować można pliki wcześniej zarchiwizowane, zaimportowane lub wyeksportowane z aplikacji OTOsuite Vestibular.
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1. W grupie Pacjenci kliknij pozycję Lista pacjentów. Kliknij opcję Importuj.
2. Kliknij przycisk Otwórz folder i przejdź do lokalizacji zawierającej pliki do zaimportowania.

Uwaga • Aby można było odtwarzać dane pacjenta, należy zaimportować zarówno plik *.xml, jak i *.txt. Jedynym
wyjątkiem są dane dotyczące ruchów impulsowych głowy, które można wyświetlać, mając tylko plik *.xml.

3. Kliknij opcję OK.
4. Na liście plików pacjentów widnieją imię i nazwisko, identyfikator, płeć i data urodzenia pacjenta. Wybierz pliki do
zaimportowania.
5. Kliknij opcję Importuj.
W kolumnie Stan pojawi się komunikat Zaimportowane w celu wskazania, że proces dobiegł końca. Rejestr
zaimportowanych plików jest czyszczony po zamknięciu aplikacji.
Kliknij przycisk

, aby zaktualizować listę pacjentów w folderze Importuj.

Uwaga • Importowanie plików, dla których wybrano opcję Anonimizuj pacjenta: Te pliki zawierają informacje
zapobiegające nadpisaniu istniejących danych pacjenta przez system. Importowane będą tylko dane dodane po
oryginalnym eksporcie. Jeśli nie ma żadnych istniejących danych pacjenta, opcja Brak powoduje zastąpienie
wszystkich danych mogących umożliwić identyfikację pacjenta.

Na stronie ► 231 znajdują się informacje o problemach związanych z importowaniem i/lub wyświetlaniem
zaimportowanych plików.
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Opcje
W grupie Opcje są dostępne następujące ustawienia:

•

Ogólne (zobacz informacje na stronie ► 187.)

•

Kolory wykresu (zobacz informacje na stronie ► 192.)

•

Okoruchowe (zobacz informacje na stronie ► 193.)

•

Ruchy impulsowe głowy (zobacz informacje na stronie ► 195.)

•

Położeniowe (zobacz informacje na stronie ► 198.)

•

Próba kaloryczna (zobacz stronę ► 200).

•

Informacje o obiekcie (zobacz informacje na stronie ► 205.)

•

Opcje raportu (zobacz informacje na stronie ► 206.)

W panelu nawigacyjnym menu Opcje ma dwa elementy: Opcje badania i Opcje raportu.
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15.1

Ogólne
W menu Opcje kliknij opcję Opcje badania.
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Element

Opcje do wyboru

Protokół automatyczny

Wybierz opcję Wł. lub Wył.. (Ustawienie domyślne to Wył.).

Definiowanie ustawienia Protokół automatyczny
•

Na liście Dostępne badania kliknij badanie, które chcesz dodać do listy

Wybrane badania, a następnie kliknij przycisk

. (Możesz też przeciągnąć

wybrane badania do listy).
•

Na liście Wybrane badania kliknij badanie, które chcesz usunąć, a następnie
kliknij przycisk

.

Wybieranie więcej niż jednego badania
Aby wybrać wszystkie badania w grupie badań, kliknij nazwę grupy.
Aby wybrać kilka badań, które nie występują jedno po drugim, naciśnij i przytrzymaj
klawisz Ctrl, a następnie kliknij każde badanie w celu zaznaczenia pojedynczych
badań.

Zmienianie kolejności badań
•

Na liście Wybrane badania wybierz badania, które chcesz przenieść w górę lub
w dół listy. Kliknij kilkakrotnie przycisk

lub

, aż badania znajdą się w

nowym miejscu. (Możesz też przeciągnąć wybrane badania do nowego miejsca).

Moduł uruchomieniowy

Wybierz jedną z opcji, aby ustalić, które okno zbierania danych badania będzie
dostępne po otwarciu aplikacji.
•

Spojrzeniowy

•

VOR

•

Skośne odchylenie

•

Sakada

•

Ruchy impulsowe głowy

•

SHIMP

•

Dynamiczne

•

Zmiana położenia

•

Próba kaloryczna

•

Nagrywanie/odtwarzanie nagrania wideo
Uwaga • Jeśli opcja Protokół automatyczny jest ustawiona na Wł. w oknie
Ogólne, aplikacja OTOsuite Vestibular będzie uruchamiana z pierwszym
badaniem na liście Protokół automatyczny.
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Element

Opcje do wyboru

Szybkość nagrywania wideo
oka

Ruchy impulsowe głowy
Wybierz jedną z opcji, aby ustalić szybkość nagrywania wideo oka podczas badania
ruchów impulsowych głowy.
•

30 kl./s

•

60 kl./s

•

120 kl./s
Uwaga • Im większa szybkość klatek zostanie wybrana, tym większy będzie plik
danych.

Okoruchowe, położeniowe i próba kaloryczna
Wybierz jedną z opcji, aby ustalić szybkość nagrywania wideo oka podczas badania.
Ustawienie jest używane dla badań OkoruchowePołożeniowe i Próba kaloryczna.
•

30 kl./s

•

60 kl./s

•

Maks.
Uwaga • Maks. to maksymalna szybkość, z jaką można zbierać, która zależy
od używanego komputera. Im większa szybkość klatek zostanie wybrana, tym
większy będzie plik danych.

Nagrywanie
zsynchronizowanego wideo
pomieszczenia

Wybierz jedną z opcji, aby ustalić szybkość nagrywania wideo pomieszczenia.
•

15 kl./s

•

30 kl./s
Uwaga • Im większa szybkość klatek zostanie wybrana, tym większy będzie plik
danych.

Wybierz jedną z opcji, aby ustalić format wideo pomieszczenia.
•

Kolor

•

Skala odcieni szarości
Uwaga • Nagrywanie w kolorze spowoduje powstanie większego pliku danych
do przechowania.
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Element

Opcje do wyboru

Podłącz ponownie

Ponowne podłączanie okularów
Podłącz ponownie okulary (połączenie programowo-sprzętowe) zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w tym komunikacie o błędzie:

Podłącz ponownie zsynchronizowane wideo pomieszczenia
Podłącz ponownie kamerę wideo pomieszczenia (połączenie programowosprzętowe) zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym komunikacie o błędzie:

Kompresja wideo oka

Wybierz opcję Wł. lub Wył.. (Ustawienie domyślne to Wł.).

Uwaga • Należy zapoznać się z informacjami na stronie ► 267, gdzie opisano
kwestię zwiększenia rozmiaru pliku wideo podczas zbierania danych Skrętny.
Automatyczne zapisywanie
wideo

Wybierz opcję Wł. lub Wył.. (Ustawienie domyślne to Wył.).

Uwaga • Gdy są zbierane tylko dane wideo, te ustawienia nie mają
zastosowania. Dane są zawsze zapisywane.

•

Wył. w automatycznym komunikacie pojawiającym się za każdym razem, gdy
jest tworzone nowe wideo.

•

Nagrywanie dźwięku
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Wł. — wszystkie wideo są zapisywane automatycznie.

Wybierz opcję Wł. lub Wył.. (Ustawienie domyślne to Wł.).
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Element

Opcje do wyboru

Dźwiękowe informacje zwrotne

Sygnał dźwiękowy pojawia się w następujących sytuacjach:

Importowanie/eksportowanie
opcji badania i raportu

Otometrics - ICS Impulse USB

•

Wydłużenie czasu trwania badania podczas zbierania (w efekcie kliknięcia
przycisku Rozszerz lub wydłużonego naciśnięcia lewego przycisku myszy na
pilocie do prezentacji).

•

Odrzucenie lub zaakceptowanie manewru Ruchy impulsowe głowy.

•

Odrzucenie lub zaakceptowanie manewru SHIMP.

•

Zatrzymanie czasomierza Próba kaloryczna.

Kliknij przycisk Importuj, aby wybrać opcje badania i raportu do zaimportowania.
Kliknij przycisk Eksportuj, aby wyeksportować wybrane opcje badania i raportu do
wybranej lokalizacji.
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15.2

Kolory
1. W menu Opcje kliknij opcję Opcje badania.
2. Kliknij kartę okna Kolory.

192

Element

Opcje do wyboru

Oko

VOR — zmień domyślny kolor składnika VOR wykresu gałki ocznej w badaniach
Ruchy impulsowe głowy i SHIMP. Ten kolor ma też zastosowanie do wykresu gałki
ocznej badania VOR ( VVOR i VORS).
Sakada — zmień domyślny kolor składnika sakad wykresu gałki ocznej w oknie
Analiza 2D.

Analiza ruchów impulsowych
głowy

Zmień domyślny kolor wykresów głowy w odpowiednich oknach analizy.

Heksagram

Zmień domyślny kolor pasków średniego wzmocnienia. Kolor każdego paska jest
określany przez wartości przedziałów jednostronnych oraz przez górną granicę
wynoszącą 1,25.

Głowa

Zmień domyślny kolor wykresów głowy w oknach zbierania: Wykres w czasie
rzeczywistym (Ruchy impulsowe głowy) i Wykresy w czasie rzeczywistym (oś
X w sekundach) (VOR).

SPV

Zmień domyślny kolor wykresów Wykresy położenia gałki ocznej.

Przywróć wartości domyślne

Kliknij przycisk Przywróć, aby przywrócić domyślne kolory zalecane przez firmę
Otometrics. Są to kolory zoptymalizowane pod kątem potrzeb osób z daltonizmem.

Otometrics - ICS Impulse USB

15 Opcje

15.3

Okoruchowe
1. W menu Opcje kliknij opcję Opcje badania.
2. Kliknij kartę okna Okoruchowe.

Element

Opcje do wyboru

Uśrednione punkty SPV w
obliczaniu szczytu

Wybierz liczbę punktów SPV do uśrednienia podczas obliczania prędkości w analizie
SPV. Wybierz z listy dostępnych opcji: od 3 do 10 punktów.

Wyświetlanie sakad

Ustaw wyświetlanie tylko danych Nieprzetworzone, danych Uśrednione lub
zarówno danych Nieprzetworzone, jak i danych Uśrednione.

Wykres spojrzeniowy

Po zebraniu danych wyświetl wykres spojrzeniowy
Ustaw na Wył., jeśli chcesz zamiast tego wyświetlać okno Analiza.

Amplituda (°)
Ustaw wartości określające, czy grot strzałki ma 1, 2 czy 3 linie.

SPV x̄ (°/s)
Ustaw wartości określające, czy ogon strzałki ma 1, 2 czy 3 linie.
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Element

Opcje do wyboru

Ustawienia badania

Nazwa niestandardowa
Zmień nazwę badania z domyślnej na nową.

Brak widzenia
Wybierz tę opcję, aby ustawić tryb Brak widzenia jako domyślny dla
odpowiedniego badania.

Skrętny
Wybierz tę opcję, aby ustawić tryb Skrętny jako domyślny dla odpowiedniego
badania.

Maksymalny czas trwania (minuty)
Wybierz żądaną liczbę minut z listy rozwijanej.

Wyświetl wykresy zbierania
Wybierz wyświetlanie wykresów poziomych w prawo (HR), pionowych w prawo
(VR) lub wszystkich wykresów.

Wyświetl wykresy analizy
Wybierz wyświetlanie wykresów poziomych w prawo (HR), pionowych w prawo
(VR) lub wszystkich wykresów.

Informacje zwrotne o położeniu głowy lub zsynchronizowane wideo
pomieszczenia
Informacje zwrotne o położeniu głowy — wyświetla obraz głowy i rejestruje
położenie głowy pacjenta w przestrzeni. Nagranie można odtwarzać wraz z
wykresem zbierania danych i wideo oka.

Uwaga • ObrazekInformacje zwrotne o położeniu głowy NIE jest dostępny
dla badań VVOR i VORS, ze względu na zwiększoną szybkość wymaganą dla
wideo oka, oraz dla badania Skośne odchylenie, ponieważ w jego trakcie
głowa pacjenta pozostaje w bezruchu.

Zsynchronizowane wideo pomieszczenia — nagrywa wideo i dźwięk
pomieszczenia. Nagranie można odtwarzać wraz z wykresem zbierania danych i
wideo oka.

Brak — nie jest rejestrowany żaden obraz głowy ani pomieszczenia.
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15.4

Ruchy impulsowe głowy
1. W menu Opcje kliknij opcję Opcje badania.
2. Kliknij kartę okna Ruchy impulsowe głowy.

Ustawienia zbierania
Element

Opcje do wyboru

Automatycznie rozpocznij
zbieranie

Domyślnie ta opcja jest zaznaczona.
Zbieranie rozpoczyna się automatycznie x sek. po otwarciu okna zbierania.
Czas ustawia się w polu Opóźnienie rozpoczęcia (sekundy).

Wymagane ruchy impulsowe
głowy

Zbieranie zatrzymuje się automatycznie zgodnie z wartościami Wymagane ruchy
impulsowe głowy wprowadzonymi dla badań Lewy i prawy kanał boczny i LARP i
RALP.

Informacje zwrotne operatora

Informacje zwrotne o położeniu głowy i gałki ocznej podczas konfiguracji —
włącza informacje zwrotne o położeniu głowy oraz informacje o położeniu gałki
ocznej w celu monitorowania położenia głowy podczas konfigurowania badania dla
LARP/RALP.

Informacje zwrotne operatora podczas zbierania — włącza informacje zwrotne
operatora na wykresie Czas rzeczywisty .
Zsynchronizowane wideo pomieszczenia podczas zbierania — włącza nagrywanie
wideo pomieszczenia. Nagrywanie rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia badania.
Odtwarzanie wideo pomieszczenia jest zsynchronizowane z wideo oka.

Informacje zwrotne o położeniu gałki ocznej podczas zbierania — włącza
informacje zwrotne o położeniu gałki ocznej w celu monitorowania położenia gałki
ocznej i położenia głowy (pośrednio) podczas zbierania danych dla badania
LARP/RALP.
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Wykresy analizy
Element

Opcje do wyboru

Wyświetlanie osi X — wykresy
analizy 2D

Umożliwia użytkownikowi wybranie, czy oś X wykresów 2D ma być wyświetlana w
milisekundach czy w próbkach.

Położenie wykresu

Umożliwia użytkownikowi wybranie położenia wykresów prawego i lewego na
wykresach 2D i 3D, tak aby wykres z danymi ruchów w prawo był po prawej stronie.

Wykresy wzmocnienia
Element

Opcje do wyboru

Przedziały boczne

Ustawianie granic przedziału

Jednostronne — granica przedziału między słyszeniem normalnym a utratą
jednostronną

Obustronne — granica przedziału między utratą jednostronną a obustronną
Przedziały LARP/RALP

Ustawianie granic przedziału

Jednostronne — granica przedziału między słyszeniem normalnym a utratą
jednostronną

Obustronne — granica przedziału między utratą jednostronną a obustronną
Przywróć przedziały domyślne

Przywraca wartości przedziału danych normatywnych zgodnie z udokumentowanymi
wartościami w opublikowanych danych oraz wartościami zalecanymi przez firmę
Otometrics.(1)

Dane normatywne wieku

Wł. lub Wył. — jeśli jest wybrana opcja Wł. na wykresie wzmocnienia są wyświetlane
dane normatywne związane z wiekiem.(2)

Uwaga • Aby te dane mogły być wyświetlane, w informacjach o pacjencie musi
być wprowadzona data urodzenia pacjenta. Normy wiekowe obejmują dane od
10 lat wzwyż.

Punkty wzmocnienia

Umożliwia zmianę rozmiaru pojedynczych punktów wzmocnienia na wykresach
wzmocnienia. Rozmiar punktu wzmocnienia należy zwiększyć w przypadku
przedstawiania danych na projektorze wideo.

(1)MacDougall HG, Weber KP, McGarvie LA, Halmagyi GM, Curthoys IS (2009) The video head impulse test: Dokładność
diagnostyczna w obwodowej vestibulopatii. Neurology 73 (14): 1134-1141. Uwaga: Wszystkie dane normatywne zostały

zebrane z dłońmi ułożonymi na szczycie głowy i ruchem impulsowym na zewnątrz.
(2)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP and Curthoys IS (2015) The video head impulse test
(vHIT) of semicircular canal function – age dependent normative values of VOR gain in healthy subjects. Frontiers in
Neurology June 22: ISSN: 1664-2295. Uwaga: Wszystkie dane normatywne zostały zebrane z dłońmi ułożonymi na

szczycie głowy i ruchem impulsowym na zewnątrz.
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Obliczenia analizy
Element

Opcje do wyboru

Asymetria wzmocnienia

Umożliwia użytkownikowi wybranie opcji:
Wzór Względna (Newman-Toker/Mantokoudis)

lub
Wzór Znormalizowana względna (Jongkees)

Analiza sakad chwytających
Element

Opcje do wyboru

Pokaż tylko podsumowanie

Wyświetla tylko podsumowanie analizy danych Analiza sakad chwytających na
wykresie Heksagram.
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15.5

Położeniowe
1. W menu Opcje kliknij opcję Opcje badania.
2. Kliknij kartę okna Położeniowe.
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Element

Opcje do wyboru

Uśrednione punkty SPV w
obliczaniu szczytu

Wybierz liczbę punktów SPV do uśrednienia podczas obliczania prędkości w analizie
SPV. Wybierz z listy dostępnych opcji: od 3 do 10 punktów.

Ustawienia badania

Nazwa niestandardowa
Zmień nazwę badania z domyślnej na nową.

Brak widzenia
Wybierz tę opcję, aby ustawić tryb Brak widzenia jako domyślny dla
odpowiedniego badania.

Skrętny
Wybierz tę opcję, aby ustawić tryb Skrętny jako domyślny dla odpowiedniego
badania.

Maksymalny czas trwania (minuty)
Wybierz żądaną liczbę minut z listy rozwijanej.

Wyświetl wykresy zbierania
Wybierz wyświetlanie wykresów poziomych w prawo (HR), pionowych w prawo
(VR) lub wszystkich wykresów.

Wyświetl wykresy analizy
Wybierz wyświetlanie wykresów poziomych w prawo (HR), pionowych w prawo
(VR) lub wszystkich wykresów.

Informacje zwrotne o położeniu głowy lub zsynchronizowane wideo
pomieszczenia
Informacje zwrotne o położeniu głowy — wyświetla obraz głowy i rejestruje
położenie głowy pacjenta w przestrzeni. Nagranie można odtwarzać wraz z
wykresem zbierania danych i wideo oka.

Zsynchronizowane wideo pomieszczenia — nagrywa wideo i dźwięk
pomieszczenia. Nagranie można odtwarzać wraz z wykresem zbierania danych i
wideo oka.

Brak — nie jest rejestrowany żaden obraz głowy ani pomieszczenia.

Otometrics - ICS Impulse USB
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15.6

Próba kaloryczna
1. W menu Opcje kliknij opcję Opcje badania.
2. Kliknij kartę okna Próba kaloryczna.
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Element

Opcje do wyboru

Uśrednione punkty SPV w
obliczaniu szczytu

Wybierz liczbę punktów SPV do uśrednienia podczas obliczania prędkości w analizie
SPV. Wybierz z listy dostępnych opcji: od 3 do 10 punktów.

Strączki i motylki

Po zebraniu danych wyświetl strączki i motylki
Wybierz tę opcję, aby wyświetlać okno Strączki i motylki po zbieraniu.
Wykres motylkowy
Wybierz jedną z opcji:
•

SPV Freyss lub

•

Łączna amplituda .

Opis opcji do wyboru można znaleźć na stronie ► 163.

Wyświetlanie strączków
Wybierz żądane wyświetlanie wyników z 4 badań Próba kaloryczna, gdzie R= =
Prawe, L= = Lewe, W = Ciepły, a C = Zimny:
•

Lewe nad prawym (RC/LW:RW/LC)

•

Ciepła nad zimną (RW/LW:RC/LC)

•

Prawe nad lewym (RW/LC:RC/LW)

Uwzględnij oczopląs spontaniczny w wynikach próby kalorycznej
Wybierz tę opcję, aby wykluczyć Oczopląs spontaniczny z wyników próby
kalorycznej. Po wybraniu tej opcji zaznacz jedną z następujących opcji:
•

Średnie SPV (badanie spontaniczne) lub

•

Średnio pierwsze 5 sekund (próba kaloryczna)
Uwaga • Wybranie opcji Średnie SPV (badanie spontaniczne) ma
zastosowanie tylko do wyników badań typu Spontaniczne-Na siedząco oraz
Spontaniczne-Na wznak.

Pokaż
Wybierz dodatkowe ustawienia wyświetlania:

Prawe ucho na czerwono ,
Przewaga kierunkowa lub
Homolateralne kontralateralne (wykres łącznej amplitudy)

Otometrics - ICS Impulse USB
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Element

Opcje do wyboru

Ustawienia irygacji

Wyświetlacz AirCal
Ustaw wartości — Wartości rzeczywiste lub Ustaw wartości — do wyświetlania w
oknie Lista badań dla każdego zebranego badania. Te wartości można też
uwzględnić w raporcie.

Inne irygatory (domyślne)
Ustaw na Powietrze lub Woda, w zależności od tego, jakiego typu irygator jest
używany najczęściej podczas zbierania danych.

Ciepły
Wpisz żądaną liczbę stopni, aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę ciepłego
bodźca używaną w irygatorze.(Wartość możesz też zwiększać lub zmniejszać, klikając
strzałki w górę lub w dół).

Zimny
Wpisz żądaną liczbę stopni, aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę zimnego
bodźca używaną w irygatorze.(Wartość możesz też zwiększać lub zmniejszać, klikając
strzałki w górę lub w dół).

Czas trwania
Wpisz żądany czas, aby zwiększyć lub zmniejszyć maksymalny czas trwania płukania.
(Wartość możesz też zwiększać lub zmniejszać, klikając strzałki w górę lub w dół).

Szybkość przepływu
Wpisz żądaną wartość L/min, aby zwiększyć lub zmniejszyć szybkość przepływu
używaną podczas płukania.(Wartość możesz też zwiększać lub zmniejszać, klikając
strzałki w górę lub w dół).
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Element

Opcje do wyboru

Czasomierz

Czasomierz
Ustaw na Wł..

Opcja rozpoczęcia
Ustaw na Rozpoczęcie badania lub Koniec badania.

Z protokołem automatycznym (minuty)
Między uszami
Kliknij strzałkę w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć czas. Zakres jest
między 3 a 10, a wartością domyślną jest 3.

Między temperaturami
Kliknij strzałkę w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć czas. Zakres jest
między 3 a 10, a wartością domyślną jest 5.

Bez protokołu automatycznego (minuty)
Między uszami i temperaturami
Kliknij strzałkę w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć czas. Zakres jest
między 3 a 10, a wartością domyślną jest 5.
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Element

Opcje do wyboru

Ustawienia badania

Nazwa niestandardowa
Zmień nazwę badania z domyślnej na nową.

Brak widzenia
Wybierz tę opcję, aby ustawić tryb Brak widzenia jako domyślny dla
odpowiedniego badania.

Skrętny
Wybierz tę opcję, aby ustawić tryb Skrętny jako domyślny dla odpowiedniego
badania.

Maksymalny czas trwania (minuty)
Wybierz żądaną liczbę minut z listy rozwijanej.

Wyświetl wykresy zbierania
Wybierz wyświetlanie wykresów poziomych w prawo (HR), pionowych w prawo
(VR) lub wszystkich wykresów.

Wyświetl wykresy analizy
Wybierz wyświetlanie wykresów poziomych w prawo (HR), pionowych w prawo
(VR) lub wszystkich wykresów.

Informacje zwrotne o położeniu głowy lub zsynchronizowane wideo
pomieszczenia
Informacje zwrotne o położeniu głowy — wyświetla obraz głowy i rejestruje
położenie głowy pacjenta w przestrzeni. Nagranie można odtwarzać wraz z
wykresem zbierania danych i wideo oka.

Zsynchronizowane wideo pomieszczenia — nagrywa wideo i dźwięk
pomieszczenia. Nagranie można odtwarzać wraz z wykresem zbierania danych i
wideo oka.

Brak — nie jest rejestrowany żaden obraz głowy ani pomieszczenia.
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15.7

Informacje o obiekcie
1. W menu Opcje kliknij opcję Opcje badania.
2. Kliknij kartę okna Informacje o obiekcie.

Dostęp do niektórych pól w tym oknie mają wyłącznie użytkownicy z zaznaczoną w profilu opcją Zezwalaj użytkownikowi
na zmianę ustawień systemowych.
Wprowadzone tu informacje są używane w raportach, tak jak określono w oknie Ustawienia raportu. (Zobacz stronę: ►
206).
Wprowadź tekst w polach informacji o obiekcie i dodaj logo:

Uwaga • Maksymalna liczba znaków wynosi 32 dla wszystkich pól, poza polami nazwy obiektu i witryny, w których
dozwolone jest 45 znaków. Loga są poddawane zmianie rozmiaru.

1. Kliknij opcję Przeglądaj.
2. Przejdź do lokalizacji pliku, który ma zostać użyty jako logo.
3. Wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.
Aby usunąć logo, kliknij przycisk Wyczyść.
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15.8

Opcje raportu
1. W menu Opcje kliknij opcję Opcje badania.
2. Kliknij kartę okna Opcje raportu.

Dostęp do niektórych ustawień w tym oknie mają wyłącznie użytkownicy z zaznaczoną w profilu opcją Zezwalaj
użytkownikowi na zmianę ustawień systemowych.
Zmiany wprowadzone do domyślnych ustawień raportu mają wpływ tylko na raporty utworzone po wprowadzeniu zmian.

Uwaga • Informacje na temat wprowadzania zmian w bieżącym raporcie można znaleźć na stronie ► 175.

Ustawienia

Opcje

Informacje o pacjencie do drukowania w
raportach

Wybierz elementy, które chcesz uwzględnić w raporcie.

Imiona i nazwiska operatorów do
drukowania w raportach

Wybierz uwzględnianych operatorów:

Format adresu w drukowanych raportach

Wybierz opcję Drukuj kod pocztowy przed nazwą miasta, aby
wstawić kod pocztowy przed nazwą miasta/miejscowości/wsi.

Ustawienie drukarki czarno-białej

Wybierz opcję Unikatowe symbole wykresu wzmocnienia, aby
zmienić symbol dla wartości wzmocnienia w lewo, tak aby można
go było odróżnić od symbolu dla wartości wzmocnienia w prawo w
przypadku używania drukarki czarno-białej.

Informacje o obiektach do drukowania w
raportach

Wybierz elementy, które chcesz uwzględnić w raporcie.

Operator, który ostatnio aktualizował raport pacjenta albo obu.

Uwaga • Instrukcje zmieniania informacji o obiektach można
znaleźć na stronie ► 205.
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Ustawienia

Opcje

Wybierz rozmiar papieru raportu

Wybierz opcję Letter lub A4.

Ustaw tytuły raportu

Zmień domyślne nazwy głównego tytułu raportu i tytułów sekcji.

Otometrics - ICS Impulse USB
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16

Ustawienia systemowe
Niektóre okna Ustawienia systemowe są dostępne tylko dla użytkowników, którzy mają w profilu zaznaczoną co najmniej
jedną z następujących opcji: Dodaj użytkownika jako administratora lub Zezwalaj użytkownikowi na zmianę ustawień
systemowych. Zobacz informacje na stronie ► 209.

16.1

Administrator okno
Administrator
Dostęp do tego okna, w którym można tworzyć, edytować i usuwać dane użytkownika, mają wyłącznie użytkownicy z
zaznaczoną w profilu opcją Dodaj użytkownika jako administratora.
Dane użytkownika są podzielone na kolumny w zależności od typu informacji: nazwisko, imię, nazwa użytkownika itp.
W tym oknie można też ustawiać lokalizacje sieciowe dla współużytkowanych plików — plików wideo, raportów (PDF) oraz
plików importu i eksportu. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ► 226.
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Konfiguracja nowego użytkownika

Ważne • Należy skonfigurować co najmniej jednego użytkownika z uprawnieniami administratora.

1. Kliknij opcję Nowy.
2. Wprowadź dane. Pola, które nie mogą pozostać puste, zostały oznaczone gwiazdką (*).

Uwaga • W haśle jest uwzględniana wielkość liter.

3. Aby przyznać prawa dostępu, kliknij opcję Dodaj użytkownika jako administratora (A) lub Zezwalaj użytkownikowi
na zmianę ustawień systemowych (B).
•

Dodaj użytkownika jako administratora — wszystkie prawa

•

Zezwalaj użytkownikowi na zmianę ustawień systemowych — wszystkie prawa oprócz następujących
–

dodawanie, edytowanie lub usuwanie użytkowników;

–

określanie lokalizacji sieciowych dla współużytkowanych plików (plików wideo, raportów (PDF) oraz plików importu
i eksportu);

–

aktualizowanie licencji i oprogramowania układowego aplikacji.

4. Kliknij przycisk Zapisz, aby odrzucić zmiany.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Edycja danych użytkownika
1. Wybierz użytkownika z listy.
2. Kliknij opcję Edytuj.
3. Wprowadź zmiany i sprawdź, czy wszystkie wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) są wypełnione.
4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. Kliknij przycisk Anuluj, aby odrzucić zmiany.

Usuwanie użytkownika
1. Wybierz użytkownika z listy.
2. Kliknij opcję Usuń.
3. Kliknij opcję OK.

16.2

Ustawienia stacji roboczej
W grupie System kliknij pozycję Ustawienia systemowe. Dostęp do niektórych pól w tym oknie mają wyłącznie
użytkownicy z zaznaczoną w profilu opcją Zezwalaj użytkownikowi na zmianę ustawień systemowych.
Wypełnij pola informacjami podanymi przez administratora systemu.
Element

Ustawienia

Nazwa komputera stacji roboczej

To pole tylko do odczytu zawiera nazwę komputera przypisaną
w Panelu sterowania systemu Windows.

Lokalizacja stacji roboczej

Zdefiniowana przez użytkownika nazwa opisująca lokalizację
tego komputera.

Profil instalacji

Typ instalacji wybrany podczas procesu instalacji
oprogramowania — niezależna, serwer, klient lub serwer i
klient.

Port klienta/serwera bazy danych

Numer portu używany przez klienta do uzyskiwania dostępu
do bazy danych w sieci.

Konfiguracja poczty e-mail

Serwer poczty e-mail — komputer w sieci odpowiedzialny za
odbieranie, rozsyłanie i dostarczanie wiadomości e-mail.

Adres e-mail nadawcy — adres e-mail, z którego są wysyłane
wiadomości e-mail.

Adres e-mail odbiorcy — domyślny adres e-mail, na który są
wysyłane wiadomości e-mail (użytkownik ma możliwość
zmiany lub dodania tego adresu e-mail).
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Port SMTP (domyślny = 25)

Definiuje port protokołu Simple Mail Transfer Protocol
(najczęściej jest używany port 25).

Ten serwer wymaga bezpiecznego
połączenia (SSL)

Gdy ta opcja jest zaznaczona, do wysyłania wiadomości e-mail
jest używany protokół zabezpieczeń SSL (Secure Sockets
Layer).
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Element

Ustawienia

Konto wychodzącej poczty e-mail

Użyj domyślnych poświadczeń sieciowych — powoduje
użycie domyślnych poświadczeń sieci do logowania się na
serwerze poczty e-mail.

Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła —
powoduje użycie nazwy użytkownika i hasła określonych w
polach znajdujących się poniżej tej opcji do logowania się na
serwerze poczty e-mail.

Wybierz język programu

Otometrics - ICS Impulse USB

Kliknij preferowany język. Wyróżniony język zostanie
zastosowany po ponownym uruchomieniu aplikacji.
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16.3

Baza danych OTOsuite Vestibular
Uwaga • Jeśli baza danych znajduje się na serwerze, wszyscy użytkownicy muszą się wylogować na klienckich stacjach
roboczych, zanim będzie można wykonać archiwizację lub utworzyć kopię zapasową danych. Zarządzanie bazą danych
nie jest możliwe na klienckiej stacji roboczej.

W grupie System kliknij pozycję Ustawienia systemowe. Dostęp do funkcji bazy danych mają wyłącznie użytkownicy z
zaznaczoną w profilu opcją Zezwalaj użytkownikowi na zmianę ustawień systemowych.
W tym oknie są dostępne funkcje Archiwizuj (A) i Kopia zapasowa (B). Okno to zawiera ponadto
•

wersję bazy danych oraz rozmiar i lokalizację pliku bazy danych OTOsuite Vestibular (C),

•

informacje o przechowywaniu danych nieprzetworzonych (rozmiar i lokalizację pliku) (D).

Uwaga • Rzeczywisty rozmiar bazy danych może być mniejszy niż pokazany tutaj.
Podana liczba MB jest sumą
1) przestrzeni użytej przez istniejące dane pacjentów oraz
2) przestrzeni udostępnionej przy każdej archiwizacji danych pacjenta.
Do chwili zużycia całej przestrzeni dostępnej z archiwizacji ta liczba może się nie zmieniać.
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Archiwizowanie danych pacjentów
Gdy dane pacjenta nie muszą już być dostępne w bazie danych OTOsuite Vestibular, dane można zarchiwizować. W celu
optymalizacji wydajności zalecamy utrzymywanie w bazie danych maksymalnie 500 pacjentów. Dowolny zarchiwizowany
plik pacjenta można w razie potrzeby zaimportować z powrotem do głównej bazy danych.

Ważne • Archiwizacja powoduje usunięcie informacji o pacjencie, danych badań, danych związanych z nagraniami
wideo oraz klipów wideo w formacie AVI z bazy danych OTOsuite Vestibular.

Wybierz

Aby zarchiwizować

Wszyscy pacjenci

Wszystkich pacjentów w bazie danych.

Pacjenci z datą ostatniego
badania między

Tylko tych pacjentów, których data ostatniego badania mieści się w wybranym
zakresie dat.

Kliknięcie przycisku Archiwizuj teraz powoduje:
•

utworzenie kopii zapasowej całej bazy danych, następnie

•

wyeksportowanie wybranych plików do katalogu archiwum (c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives) i na
koniec

•

usunięcie z bazy danych wszystkich zarchiwizowanych plików.

Aby anulować proces archiwizacji, kliknij przycisk Anuluj.

Uwaga • Zarchiwizowany plik pacjenta można zaimportować ponownie przy użyciu operacji importowania. Zobacz
informacje na stronie ► 184.
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Automatyczne tworzenie kopii zapasowej
Automatyczne tworzenie kopii zapasowej jest wykonywane zgodnie z interwałem czasowym, który ustawia się tylko w
przypadku wybrania opcji Włącz automatyczne tworzenie kopii zapasowej. (Domyślnie automatyczne tworzenie kopii
zapasowej całej bazy danych jest wykonywane co siedem dni).
Pliki kopii zapasowych są przechowywane w lokalizacji
c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backup.

Uwaga • Aby wykonać kopię danych pacjenta obejmujących klipy wideo w formacie AVI, wyeksportuj dane pacjenta
do osobnej lokalizacji. Zobacz informacje na stronie ► 183.

Zaleca się, aby automatyczne tworzenie kopii zapasowej było wykonywane przynajmniej co siedem dni. Czas między
kolejnymi kopiami można w razie potrzeby zmienić, wprowadzając liczbę dni w polu Automatyczne tworzenie kopii
zapasowej co __ dni. (Upewnij się, że jest zaznaczona opcja Włącz automatyczne tworzenie kopii zapasowej).
Tworzenie kopii zapasowej rozpoczyna się z chwilą zamknięcia aplikacji. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:

Poprzednia kopia zapasowa otrzymuje zmienioną nazwę i jest zapisywana razem z nową kopią zapasową:
•

Nazwa poprzedniego pliku kopii zapasowej zostaje zmieniona na stara_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak.

•

Tworzony jest nowy plik kopii zapasowej o nazwie AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak.

Uwaga • Po utworzeniu kopii zapasowej informacje o pacjencie, dane badań i dane związane z nagraniami wideo
pozostają w bazie danych OTOsuite Vestibular. Aby zmniejszyć rozmiar bazy danych i zabezpieczyć dane pacjentów
poza główną bazą danych, zalecamy archiwizację. Zobacz informacje na stronie ► 213.

Zapobieganie utracie danych (instalacje niezależne)
W przypadku instalacji niezależnych należy przynajmniej raz na miesiąc skopiować najnowszą kopię zapasową i
wyeksportować wszystkie pliki pacjentów do osobnej lokalizacji poza główną bazą danych.
1. Otwórz oprogramowanie OTOsuite Vestibular.
2. Utwórz kopię zapasową. Zobacz informacje na stronie ► 214.
3. Wyeksportuj wszystkie pliki pacjentów. Zobacz informacje na stronie ► 183.
4. Kliknij dwukrotnie skrót Pliki OTOsuiteV na pulpicie.
5. Przejdź do folderu Kopie zapasowe i skopiuj najnowszą kopię zapasową do osobnej lokalizacji.
6. Przejdź do folderu Eksporty i skopiuj najnowszą wszystkie pliki do osobnej lokalizacji.
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16.4

Interfejs GDT
W grupie System kliknij pozycję Ustawienia systemowe. Dostęp do pól w tym oknie mają wyłącznie użytkownicy z
zaznaczoną w profilu opcją Zezwalaj użytkownikowi na zmianę ustawień systemowych.
Interfejs GDT jest oparty na udokumentowanym standardzie GDT używanym tylko w Niemczech. Po włączeniu interfejs
umożliwia transfer plików między niemieckim systemem zarządzania praktyką lekarską (PMS) a systemem
OTOsuite Vestibular. Do uruchomienia systemu OTOsuite Vestibular i otwarcia (lub utworzenia) określonego pacjenta
można użyć zewnętrznego systemu PMS. Po ukończeniu badania raport jest zwracany do systemu PMS.
Aby włączyć interfejs GDT do systemu zarządzania praktyką, zaznacz pole wyboru Włącz interfejs GDT do systemu
zarządzania praktyką lekarską.

Element

Ustawienia

OTOsuite Vestibular
Nazwa systemu

Nazwa zdefiniowana przez użytkownika. Ograniczona do 4
znaków. Używana jako część nazwy pliku do identyfikowania
systemu OTOsuite Vestibular.

Nazwa systemu PMS

Nazwa zdefiniowana przez użytkownika. Ograniczona do 4
znaków. Używana jako część nazwy pliku do identyfikowania
systemu PMS.

Typ badania

Kod zdefiniowany przez interfejs GDT używany do transferu
plików do systemu zarządzania praktyką. Ograniczony do 6
znaków.

Limit czasu transferu
pliku (s)

Limit określający, ile sekund system OTOsuite Vestibular
będzie próbował pobrać plik zapisany w systemie PMS.

Zestaw znaków

ASCII — standardowy zestaw znaków.
ANSI — zestaw znaków zawiera litery akcentowane oraz inne
znaki spoza alfabetu angielskiego.

Lokalne katalogi transferu
plików GDT

Komunikaty przychodzące — określa lokalizację folderu na
przychodzące komunikaty GDT. System OTOsuite Vestibular
pobiera komunikaty z tego folderu. Określony folder musi już
istnieć. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać folder.

Komunikaty wychodzące — określa lokalizację folderu na
wychodzące komunikaty GDT. System OTOsuite Vestibular
umieszcza tu komunikaty, skąd są one pobierane przez system
PMS.
Określony folder musi już istnieć. Kliknij przycisk Przeglądaj,
aby wybrać folder.
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16.5

Informacje
W grupie System kliknij pozycję Ustawienia systemowe. W tym oknie można znaleźć dane techniczne oprogramowania
OTOsuite Vestibular i oprogramowania składowego.

Licencja na oprogramowanie
Ta procedura umożliwia zaktualizowanie licencji na oprogramowanie.
1. W grupie System kliknij pozycję Ustawienia systemowe.
2. Kliknij opcję Informacje.

Uwaga • Aktualizuj licencję jest aktywny tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora.

3. Kliknij opcję Aktualizuj licencję.
4. Odszukaj nowy plik licencji i kliknij przycisk Otwórz.

Oprogramowanie układowe okularów
Gdy okulary są podłączone do komputera, w oknie Wersja oprogramowania układowego jest wyświetlana bieżąca wersja
oprogramowania układowego.
Ta procedura umożliwia zaktualizowanie oprogramowania układowego okularów przy użyciu pliku *.otofw.

Uwaga • Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że znasz lokalizację pliku oprogramowania układowego. Z
procedury mogą korzystać tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora.

1. W grupie System kliknij pozycję Ustawienia systemowe.
2. Kliknij opcję Informacje.
3. Kliknij opcję Aktualizuj oprogramowanie układowe.
4. Odszukaj plik oprogramowania układowego, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
5. O stanie procesu uaktualniania informuje seria komunikatów. Kliknij przycisk OK, gdy pojawi się następujący komunikat
systemowy:

6. Odłącz i ponownie podłącz okulary zgodnie z instrukcją, a następnie uruchom ponownie aplikację.
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16.6

Dzienniki błędów
W grupie System kliknij pozycję Ustawienia systemowe.

Element

Rejestrowanie systemu

Śledzenie debugowania

Nazwa komputera stacji
roboczej

To pole tylko do odczytu zawiera nazwę komputera
przypisaną w Panelu sterowania systemu Windows.

Lokalizacja stacji roboczej

Zdefiniowana przez użytkownika nazwa opisująca
lokalizację tego komputera.

Lokalizacja przechowywania plików dzienników błędów systemu.
Zezwalaj na anonimowe
statystyki użytkowania

Kliknij, aby włączyć/wyłączyć aplikację Eqatec.
aplikacja Eqatec gromadzi informacje dotyczące
komputera oraz nieobsługiwane wyjątki. Informacje
tego typu mogą nam pomóc w zrozumieniu
problemów i rozwiązaniu ich w przyszłych wersjach.
Więcej informacji można znaleźć na stronie ► 219.

Kopiuj dzienniki

Kliknij, aby utworzyć kopię wszystkich plików
dzienników i umieścić je w podanej lokalizacji.

Włącz śledzenie
debugowania

Zaznaczenie powoduje włączenie śledzenia
debugowania.

Zastąp istniejące pliki
debugowania

Zaznacz, aby zastępować plik śledzenia przy każdym
uruchomieniu aplikacji. Jeśli ta opcja nie jest
zaznaczona, dane śledzenia będą dołączane do
bieżącego pliku.

Kategorie śledzenia
(rozdzielane przecinkami):

Pola wypełniane informacjami podanymi przez pomoc
techniczną firmy Otometrics.

Inne opcje

Zarezerwowane do użytku przez firmę Otometrics.

Lokalizacja przechowywania plików debugowania.

Zachować ostrożność • Śledzenia debugowania i błędów należy używać tylko po otrzymaniu odpowiedniej instrukcji
od przedstawiciela lub personelu pomocy technicznej firmy Otometrics.
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17

Instalacja i konfiguracja
Ważne • Wcześniejsze wersje okularów (te ze złączami Firewire i USB) nie są zgodne z oprogramowaniem
OTOsuite Vestibular w wersji 2.0 lub nowszej.

W tej części opisano wszystkie czynności wymagane do skonfigurowania systemu ICS Impulse:

17.1

•

Zainstalowanie oprogramowania OTOsuite Vestibular

•

Podłączanie okularów

•

Zainstalowanie zsynchronizowanego wideo pomieszczenia

•

Zaimportowanie przykładowych list raportów (nie jest to wymagane w przypadku instalacji obejmujących tylko serwer)

•

Importowanie przykładowych danych

•

Dostosowywanie urządzenia

•

Instalowanie programu Adobe Reader

•

Skonfigurowanie sieciowej bazy danych i stacji roboczej (nie jest to wymagane w przypadku instalacji niezależnych)

Minimalne wymagania sprzętowe
Wymagania dla komputera PC
System operacyjny

64-bitowa wersja systemu Windows 10 Pro, Windows 8 Pro, Windows 7
Professional i Enterprise

Procesor

Procesor Intel i5

Pamięć

System 64-bitowy (Windows 10, 8 lub 7): 8 GB

Miejsce na dysku

300 GB

Złącza

Maksymalnie cztery złącza USB 2.0 lub USB 3.0 do podłączenia okularów,
zsynchronizowanego wideo pomieszczenia, pilota do prezentacji i monitora
zewnętrznego
Opcjonalny port VGA do podłączenia monitora zewnętrznego

17.2

Napęd DVD

DVD R/W

Monitorowanie

Rozdzielczość ekranu 1600 x 900

Komponenty

Mysz, klawiatura

Pilot do prezentacji — zgodne modele
Z aplikacją OTOsuite Vestibular można używać zakupionego osobno pilota do prezentacji, który umożliwia obsługę różnych
funkcji. Zobacz informacje na stronie ► 17.
Następujące piloty do prezentacji zostały przetestowane pod kątem zgodności z aplikacją:
•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote

Następujące piloty do prezentacji NIE są zalecane na podstawie wyników testów: Gyration Air Mouse i Remote Point.
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Przetestowano jedynie najpopularniejsze piloty do prezentacji. Na rynku mogą być dostępne inne piloty zgodne z aplikacją
OTOsuite Vestibular.

17.3

Instalacja oprogramowania

17.3.1

Rozpoczęcie instalacji
Uwaga • Możliwe komunikaty o błędach i zalecane postępowanie w przypadku ich wystąpienia:
- Komunikaty dotyczące zapory: Zezwól na dostęp.
- Komunikat dotyczący kontroli konta użytkownika (UAC): W systemach Windows 7 i Windows 8 może być
wyświetlany komunikat dotyczący kontroli konta użytkownika (UAC). Należy go zaakceptować, gdyż nie wskazuje na
żaden problem.
- Komunikaty o błędach kamery internetowej Microsoft Webcam lub serwera SQL Server: Jeśli zostały
zainstalowane nowe aktualizacje systemu Windows i komputer nie został ponownie uruchomiony, może zostać
wyświetlony komunikat o błędzie. Należy ponownie uruchomić komputer i wznowić instalację oprogramowania.

1. Zapisz wszystkie obecnie otwarte pliki i zakończ pracę wszystkich programów.
2. Włóż płytę DVD OTOsuite Vestibular.

Uwaga • Jeśli na komputerze skonfigurowano funkcję autouruchamiania, instalacja rozpocznie się automatycznie.
Jeśli funkcja autouruchamiania nie jest skonfigurowana, znajdź ikonę

na płycie DVD.

3. Kliknij opcję konfiguruj. (Konieczne może być zamknięcie folderu zawartości płyty DVD).
4. W systemie Windows 7 lub Windows 8 zostanie wyświetlone okno dialogowe zabezpieczeń. Kliknij opcję Tak.
5. Proces instalacji oprogramowania OTOsuite Vestibular wymaga, aby na komputerze były zainstalowane określone
aplikacje (np. Instalator systemu Windows). Jeśli na komputerze nie ma tych aplikacji, ich lista zostanie wyświetlona w
oknie dialogowym.
- Kliknij opcję Instaluj. Po zainstalowaniu aplikacji nastąpi ponowne uruchomienie komputera.
- Zaloguj się na komputerze. Instalacja będzie automatycznie kontynuowana.
6. Zostanie wyświetlony ekran powitalny. Kliknij opcję Następne.
7. Wybierz opcję Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej i kliknij przycisk Następne.
8. Zostanie wyświetlony ekran Anonimowe statystyki użytkowania. Kliknij opcję Następne.

Uwaga • Aplikacja Eqatec jest instalowana domyślnie. Można ją wyłączyć w oknie Dzienniki błędów na ekranie
Ustawienia systemowe. Jeśli komputer jest połączony z Internetem, aplikacja Eqatec gromadzi informacje dotyczące
komputera oraz nieobsługiwane wyjątki. Informacje tego typu mogą nam pomóc w zrozumieniu problemów i
rozwiązaniu ich w przyszłych wersjach. Nie są gromadzone informacje o pacjentach ani żadne informacje
umożliwiające identyfikację obiektu lub konkretnego komputera. Te informacje są gromadzone tylko jeśli komputer
jest połączony z internetem.
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Uwaga • Podczas instalacji oprogramowania OTOsuite Vestibular widać odwołania do innych skojarzonych
programów, które są instalowane. Są to między innymi: SQL Server (baza danych OTOsuite Vestibular), Access
Database Engine (obsługuje bazę danych Chartr) i Infragistics (tworzenie raportów).

17.3.2

Wybór typu instalacji
Oprogramowanie OTOsuite Vestibular można zainstalować w konfiguracji klient/serwer lub konfiguracji niezależnej. W
konfiguracji klient/serwer pojedynczy serwer obsługuje bazę danych dla jednej lub większej liczby stacji roboczych klienta z
zainstalowaną aplikacją OTOsuite Vestibular. Zaleca się konfigurowanie instalacji klient/serwer przy użyciu domen
sieciowych. Korzystanie z grup roboczych nie jest zalecane, ponieważ wymaga używania tej samej nazwy użytkownika i hasła
na każdym komputerze. W instalacji niezależnej pojedynczy komputer obsługuje zarówno bazę danych, jak i aplikację
OTOsuite Vestibular.
Wybierz sposób instalacji oprogramowania OTOsuite Vestibular:
•

Instalacja niezależna
Obsługuje bazę danych SQL i aplikację OTOsuite Vestibular (bez dodatkowych klientów).
Wybierz opcję Niezależna, kliknij przycisk Następne i wykonaj instrukcje kończenia instalacji ze strony ► 221.

•

Instalacja sieciowa — serwer
Obsługuje bazę danych SQL oraz ograniczoną wersję aplikacji OTOsuite Vestibular. Ograniczona wersja umożliwia
zarządzanie pacjentami (tworzenie, importowanie i eksportowanie pacjentów), zmianę ustawień systemowych i
zarządzanie bazą danych. Nie umożliwia wyświetlania badań ani zbierania danych dotyczących badań. Wykonaj
instrukcje instalowania serwera.

•

Instalacja sieciowa — klient Obsługuje aplikację OTOsuite Vestibular.
1. Wybierz opcję Klient i kliknij przycisk Następne.
2. Wprowadź numer portu oraz nazwę komputera-serwera uzyskaną podczas instalacji serwera.
3. Wykonaj instrukcje kończenia instalacji ze strony ► 221.

•

Instalacja sieciowa — klient/serwer
Hostuje bazę danych SQL i aplikację OTOsuite Vestibular. Może obsługiwać dodatkowe klienty. Wykonaj instrukcje
instalowania klienta i serwera.

17.3.3

Instalacja samego serwera lub instalacja klienta i serwera
Przed rozpoczęciem instalacji należy określić typ wymaganej instalacji:
•

Sam serwer — zostanie zainstalowana baza danych OTOsuite Vestibular oraz ograniczona wersja oprogramowania
OTOsuite Vestibular przeznaczona do realizacji zadań archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych danych.

Ważne • W przypadku instalowania instalacji klient/serwer w pierwszej kolejności należy zainstalować serwer.

1. Wybierz opcję Serwer lub Oboje i kliknij przycisk Następne.

Uwaga • Istnieje wprawdzie możliwość zmiany numeru portu (używanego przez serwer SQL), zalecane jest jednak
użycie portu podanego na ekranie.
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2. Zanotuj wartości Numer portu i Nazwa komputera serwera, ponieważ są to informacje wymagane dla wszystkich
komputerów klienckich. W przypadku komputerów podłączonych do drukarki te informacje można wydrukować.
3. Jeśli wybrano opcję Oboje, kliknij przycisk Następne i wykonaj instrukcje kończenia instalacji.
4. Jeśli wybrano opcję Serwer, kliknij przycisk Następne i wykonaj instrukcje kończenia instalacji.

17.3.4

Zakończenie instalacji
1. Kliknij opcję Instaluj. Zostanie wyświetlone okno stanu przedstawiające postęp instalacji.
2. Kliknij opcję Zakończ.
3. Otwórz Panel sterowania.

Windows 7

Windows 8

A. Naciśnij przycisk Windows key.

A. Naciśnij przycisk Windows key + X.

B. Zacznij wpisywać panel sterowania do momentu
pojawienia się opcji Control Panel.

B. Wybierz opcję Control Panel z listy opcji i naciśnij
klawisz Enter.

C. Przy wybranej opcji Control Panel naciśnij Enter.

Uwaga • Klawisz Windows key znajduje się obok klawisza Alt key. Można go rozpoznać po logo systemu
Windows. Jeśli na klawiaturze nie ma tego klawisza, identyczne działanie zapewnia kombinacja klawiszy Ctrl+Esc.

4. Ustaw rozdzielczość (DPI) na 100%.

Windows 7
A. Kliknij polecenie Display.

B. Wybierz ustawienie 100%.
C. Kliknij polecenie Apply.

Windows 8
Kliknij polecenie Display.

D. Wybierz ustawienie 100%.
E. Kliknij polecenie Apply.

5. W przypadku instalacji tylko serwer wykonaj instrukcje importowania przykładowych danych podane na stronie ►
224.
6. W wszystkich innych typów instalacji wykonaj instrukcje podłączania okularów.

17.4

Podłączanie okularów
Uwaga • Bieżąca wersja oprogramowania nie obsługuje wcześniejszych wersji okularów, które były podłączane do
komputera za pośrednictwem modułu interfejsu. Bieżąca wersja okularów jest wyposażona w jeden przewód USB
podłączany bezpośrednio do komputera.

1. Zdejmij osłonę z soczewek okularów.
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Uwaga • Zachowaj osłonę. Gdy okulary nie są używane, załóż z powrotem osłonę, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu
na soczewkach.

2. Podłącz przewód USB do złącza USB 2.0 komputera.

Uwaga • Instalacja sterownika okularów zajmuje kilka minut. Do momentu pełnej instalacji sterownika na pasku
stanu jest wyświetlany komunikat Nie znaleziono sprzętu. Nowy sterownik jest instalowany za każdym razem, gdy do
gniazda USB są podłączane nowe okulary lub jeśli okulary zostaną podłączone do innego gniazda USB.

3. Wykonaj instrukcje instalowania zsynchronizowanego wideo pomieszczenia.

17.5

Zainstalowanie zsynchronizowanego wideo pomieszczenia
Zsynchronizowane wideo pomieszczenia nagrywa obraz i dźwięk.
1. Podłącz przewód USB do złącza USB komputera.

Uwaga • Instalacja rozpocznie się automatycznie. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat dotyczący sterownika, należy
postępować zgodnie z procedurami.

2. Po zakończeniu instalacji zsynchronizowanego wideo pomieszczenia wykonaj instrukcje dotyczące konfigurowania
monitora zewnętrznego. Jeśli nie ma monitora zewnętrznego do skonfigurowania, kliknij

(ikonę OTOsuiteV na

pulpicie), aby otworzyć aplikację, i wykonaj instrukcje importowania przykładowych list raportów na stronie ► 223.

17.6

Konfigurowanie monitora zewnętrznego
1. Po podłączeniu monitora zewnętrznego do komputera otwórz Panel sterowania.

Windows 7

Windows 8

A. Naciśnij przycisk Windows key.

A. Naciśnij przycisk Windows key + X.

B. Zacznij wpisywać panel sterowania do momentu
pojawienia się opcji Control Panel.

B. Wybierz opcję Control Panel z listy opcji i naciśnij
klawisz Enter.

C. Przy wybranej opcji Control Panel naciśnij Enter.

Uwaga • Klawisz Windows key znajduje się obok klawisza Alt key. Można go rozpoznać po logo systemu
Windows. Jeśli na klawiaturze nie ma tego klawisza, identyczne działanie zapewnia kombinacja klawiszy Ctrl+Esc.

2. Otwórz aplet Ekran i kliknij opcję Dopasuj rozdzielczość. Upewnij się, że monitor komputera jest ustawiony jako
główny monitor (1) i wybierz opcję Rozszerz te ekrany.
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Windows 7 i Windows 8
A. Kliknij polecenie Display.

B. Kliknij opcję Adjust Resolution.
C. Sprawdź, czy monitory 1 i 2 zostały zidentyfikowane tak jak pokazano tutaj. Jeśli nie, kliknij przycisk Detect.

D. Wybierz opcję Extend these displays.

E. Kliknij polecenie OK.

3. Kliknij

(ikonę oprogramowania OTOsuiteV na pulpicie), aby otworzyć aplikację.

4. Kliknij polecenie

.

5. Kliknij pasek tytułowy nowego okna i przeciągnij okno do monitora zewnętrznego.
6. Kliknij niewielkie pole w prawym górnym rogu, aby wyświetlić okno w możliwie największym rozmiarze.
7. Ustawienia są zachowywane po zamknięciu i ponownym uruchomieniu aplikacji OTOsuite Vestibular.
8. Przejdź do instrukcji importowania przykładowych list raportów.

17.7

Importowanie przykładowych list raportów
Oprogramowanie umożliwia importowanie następujących przykładowych list raportów:
Objawy, Wrażenia i Makra.
1. W panelu nawigacyjnym wybierz z menu Raporty opcję Raporty.
2. Jeśli okno Edit Report (Edytowanie raportu) nie jest wyświetlone, kliknij opcję Edit Report (Edytowanie raportu) .
3. Kliknij przycisk Objawy..., Wrażenia... lub Makra....
4. Kliknij opcję Importuj.
5. Kliknij odpowiedni plik we właściwym języku do zaimportowania: Objawy, Wrażenia lub Makra.
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6. Kliknij opcję Otwórz.
7. Kliknij opcję Zapisz.

Uwaga • W przypadku przeprowadzania uaktualnienia i dodawania modułu (na przykład LARP) zaleca się ponowne
zaimportowanie raportów wrażeń i makr. Wszystkie zmiany wprowadzone do wcześniej zaimportowanych raportów
wrażeń i makr zostaną zachowane.

17.8

Importowanie przykładowych danych
Uwaga • Istnieje możliwość zaimportowania przykładowych danych, dzięki czemu można przeglądać dane i analizy
dotyczące pacjentów dla różnych diagnoz.

1. Jeśli okno Pacjenci nie jest otwarte, kliknij opcję Lista pacjentów.
2. Kliknij opcję Importuj.
3. Kliknij opcję Otwórz folder. Folder Importuj zostanie podświetlony.
4. Pod folderem Importuj kliknij folder Przykładowe dane, a następnie kliknij przycisk OK.
5. Zaznacz wszystkie pliki pacjentów wyświetlone w oknie Import pacjenta.
6. Kliknij opcję Importuj.
7. Kliknij opcję OK.

Uwaga • W przypadku uaktualniania i dodawania modułu (np. LARP) zaleca się zaimportowanie wszystkich nowych
plików przykładowych danych. Będzie to pomocne w nauce obsługi nowego modułu.

17.9

Dostosowywanie urządzenia
W przypadku instalacji niezależnych wprowadź informacje dotyczące urządzenia na każdej stacji roboczej, na której jest
zainstalowane oprogramowanie. W przypadku instalacji sieciowych informacje dotyczące urządzenia wprowadzone na jednej
stacji klienckiej spowodują zmianę informacji na wszystkich stacjach klienckich.

Uwaga • Podczas pierwszego logowania oprogramowanie OTOsuite Vestibular udostępnia domyślną nazwę
użytkownika i hasło. Po dodaniu jednego użytkownika z uprawnieniami administratora domyślna nazwa użytkownika
i hasło nie są już udostępniane (pola są puste). Przy kolejnych logowaniach należy używać nowej nazwy użytkownika i
hasła.

1. W menu System kliknij opcję Ustawienia systemowe.
2. Kliknij opcję Administrator, aby skonfigurować użytkownika i nadać mu uprawnienia administratora.
Zobacz informacje na stronie ► 208.
3. Kliknij kartę okna Ustawienia stacji roboczej i wybierz z listy żądany język programu.
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4. Kliknij przycisk Tak, aby uruchomić ponownie aplikację i dokończyć zmianę języka.
5. W menu Opcje kliknij opcję Opcje badania.
6. Kliknij kartę okna Informacje o obiekcie i dodaj informacje o obiekcie. Zobacz informacje na stronie ► 205.
7. Kliknij pozycję Opcje raportu, aby zmodyfikować ustawienia, takie jak położenie kodu pocztowego lub rozmiar papieru.
Zobacz informacje na stronie ► 206.

17.10

Instalowanie programu Adobe Reader
Instrukcja obsługi jest dostępna w wersji cyfrowej. Aby można było z niej skorzystać, na komputerze musi być zainstalowany
program Adobe Reader. W razie potrzeby należy zainstalować kopię udostępnioną na płycie DVD z oprogramowaniem
OTOsuite Vestibular.
1. Znajdź plik programu Adobe Reader na płycie DVD.
2. Kliknij dwukrotnie plik Adobe Reader, aby uruchomić instalację, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
3. W przypadku instalacji niezależnej instalacja dobiegła końca.
W przypadku wszystkich innych typów instalacji wykonaj instrukcje zmiany domyślnych lokalizacji przechowywania dla
określonych typów plików.
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17.11

Zmiana lokalizacji przechowywania nagrań wideo, plików eksportu,
plików importu oraz raportów PDF
Uwaga • Ta procedura dotyczy typów instalacji Klient lub Klient/Serwer. Przed kontynuowaniem należy się upewnić,
że poziom uprawnień dla folderu jest ustawiony na współużytkowanie. (Informacje o ustawianiu poziomu uprawnień
można znaleźć w części ► 227).

Użytkownicy, którzy mają w profilu zaznaczoną opcję Dodaj użytkownika jako administratora, mogą zmieniać miejsce
przechowywania plików, korzystając z tej procedury.

Uwaga • Gdy oprogramowanie OTOsuite Vestibular jest instalowane jako instalacja sieciowa, domyślne lokalizacje
przechowywania dla plików wideo i plików raportów są konfigurowane na serwerze do współużytkowania przez
wszystkie stacje klienckie. Domyślne lokalizacje dla plików eksportu i importu są konfigurowane indywidualnie na
każdej stacji klienckiej.

1. Kliknij opcję Ustawienia systemowe i kliknij przycisk Administrator.
2. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wyszukać żądany folder.

Uwaga • W przypadku wybrania folderu sieciowego upewnij się, że folder ten jest skonfigurowany do
współużytkowania.

3. Wybierz folder i kliknij przycisk OK.
Nowa lokalizacja jest wyświetlana w oknie OTOsuite Vestibular Lokalizacje przechowywania.
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Uwaga • Po zmianie lokalizacji nowe pliki będą zapisywane w ten nowej lokalizacji. Na przykład po zmianie lokalizacji
dla plików wideo nowe nagrania wideo będą zapisywane w tej nowej lokalizacji.
Istniejące pliki należy przenieść ze starej lokalizacji do nowej — dotyczy to każdej nowej lokalizacji.

Ustaw właściwości współużytkowania dla nowej lokalizacji przechowywania.
Jeśli jako nowa lokalizacja przechowywania zostanie ustawiony folder, którego nie skonfigurowano do współużytkowania,
wykonaj następującą procedurę:
1. Przejdź do odpowiedniego katalogu.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder wybrany dla nowej lokalizacji przechowywania.
3. Kliknij opcję Udostępnij:. Wybierz opcję Niektóre osoby....
4. Wybierz nazwy.
5. Kliknij pole obok przycisku Dodaj.
6. Wpisz nazwę i kliknij przycisk Dodaj.
7. Aby zmienić uprawnienie, kliknij nazwę użytkownika w celu podświetlenia jej.
8. Kliknij strzałkę listy rozwijanej po prawej i kliknij opcję Odczyt/Zapis.
9. Powtarzaj kroki 7 i 8, aż dla wszystkich użytkowników dodanych do listy zostanie ustawione uprawnienie Odczyt/Zapis.
10. Kliknij opcję Udostępnij.
11. Kliknij opcję Gotowe.
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18

Oprogramowanie — różne procedury

18.1

Odinstalowywanie oprogramowania
1. Otwórz Panel sterowania.

Windows 7

Windows 8

A. Naciśnij przycisk Windows key.

A. Naciśnij przycisk Windows key + X.

B. Zacznij wpisywać panel sterowania do momentu
pojawienia się opcji Control Panel.

B. Wybierz opcję Control Panel z listy opcji i naciśnij
klawisz Enter.

C. Przy wybranej opcji Control Panel naciśnij Enter.

Uwaga • Klawisz Windows key znajduje się obok klawisza Alt key. Można go rozpoznać po logo systemu
Windows. Jeśli na klawiaturze nie ma tego klawisza, identyczne działanie zapewnia kombinacja klawiszy Ctrl+Esc.

2. Odinstaluj oprogramowanie OTOsuite Vestibular.

Windows 7
Kliknij polecenie Programs and Features.

Windows 8
A. Kliknij dwukrotnie opcję Uninstall a program.

B. Wybierz program do odinstalowania.
C. Wybierz program do odinstalowania.
D. Kliknij polecenie Uninstall.

C. Kliknij polecenie Uninstall.
D. Klikaj przycisk Yes na wszystkie pozostałe pytania.

E. Klikaj przycisk Yes na wszystkie pozostałe pytania.

Uwaga • Odinstalowanie oprogramowania spowoduje usunięcie programu OTOsuite Vestibular, ale nie zostaną
usunięte inne programy będące częścią poprzedniej instalacji oprogramowania OTOsuite Vestibular (np. SQL Server,
National Instruments itp.).

18.2

Uaktualnianie
Podczas uaktualniania aplikacji OTOsuite Vestibular nie istnieje możliwość zmiany wybranego wcześniej typu instalacji. Aby
wprowadzić zmianę typu instalacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem producenta.

Ważne • Podczas uaktualniania instalacji serwer/klient jako pierwszy należy uaktualnić serwer.
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Uwaga • Przed uaktualnieniem oprogramowania zaleca się wyeksportowanie wszystkich danych pacjenta, które nie
zostały zarchiwizowane.

Uwaga • W przypadku wyświetlenia komunikatów zapory internetowej należy zezwolić na dostęp.

1. Zapisz wszystkie obecnie otwarte pliki i zakończ pracę wszystkich programów.
2. Włóż otrzymaną płytę DVD z aktualizacją aplikacji OTOsuite Vestibular.

Uwaga • Jeśli na komputerze skonfigurowano funkcję autouruchamiania, instalacja rozpocznie się automatycznie.
Jeśli funkcja autouruchamiania nie jest skonfigurowana, znajdź ikonę

na płycie DVD.

3. Kliknij opcję konfiguruj. (Konieczne może być zamknięcie folderu zawartości płyty DVD).
4. Kliknij odpowiedź Tak w oknie dialogowym zabezpieczeń.
5. Zostanie wyświetlony ekran powitalny. Kliknij opcję Następne.
6. Wybierz opcję Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej.
7. Zostanie wyświetlony ekran Anonimowe statystyki użytkowania. Kliknij opcję Następne.
8. Klikaj przyciski Następne do momentu wyświetlenia ekranu Gotowy do instalacji.
9. Kliknij opcję Instaluj.
10. Kliknij opcję Zakończ.

18.3

Ponowna instalacja
Podczas ponownego instalowania aplikacji OTOsuite Vestibular nie istnieje możliwość zmiany wybranego wcześniej typu
instalacji. Aby wprowadzić zmianę typu instalacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem producenta.

Uwaga • W przypadku wyświetlenia komunikatów zapory internetowej należy zezwolić na dostęp.

1. Zapisz wszystkie obecnie otwarte pliki i zakończ pracę wszystkich programów.
2. Włóż płytę DVD użytą wcześniej do zainstalowania aplikacji OTOsuite Vestibular.

Uwaga • Jeśli na komputerze skonfigurowano funkcję autouruchamiania, instalacja rozpocznie się automatycznie.
Jeśli funkcja autouruchamiania nie jest skonfigurowana, znajdź ikonę

na płycie DVD.

3. Kliknij opcję konfiguruj. (Konieczne może być zamknięcie folderu zawartości płyty DVD).
4. W systemie Windows 7 lub Windows 8 zostanie wyświetlone okno dialogowe zabezpieczeń. Kliknij opcję Tak.
5. Zostanie wyświetlony ekran powitalny. Kliknij opcję Następne.
6. Zostanie wyświetlony ekran Konserwacja programu. Kliknij opcję Następne.
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7. Zostanie wyświetlony ekran Usuń program. Kliknij opcję Usuń.
8. Kliknij opcję Zakończ.
9. Kliknij opcję konfiguruj.
10. W systemie Windows 7 lub Windows 8 zostanie wyświetlone okno dialogowe zabezpieczeń. Kliknij opcję Tak.
11. Zostanie wyświetlony ekran powitalny. Kliknij opcję Następne.
12. Wybierz opcję Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej.
13. Zostanie wyświetlony ekran Anonimowe statystyki użytkowania. Kliknij opcję Następne.
14. Klikaj przyciski Następne do momentu wyświetlenia ekranu Gotowy do instalacji.
15. Kliknij opcję Instaluj.
16. Kliknij opcję Zakończ.
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19

Rozwiązywanie problemów
Kalibracja

Problem

Rozwiązanie

Punkty wiązki lasera nie są widoczne na ścianie lub
innej powierzchni projekcyjnej.

Upewnij się, że światło nie jest
zasłonięte włosami ani nie odbija się
od innego obiektu na linii projekcji. Po
wykluczeniu przeszkody jako przyczyny
problemu zadzwoń po pomoc
techniczną.

Zachować
ostrożność • Nie
wolno patrzeć
bezpośrednio w
wiązkę lasera.
Korzystanie z narzędzi
regulacji lub
wykonywanie
procedur innych niż
określone w
niniejszym
dokumencie może
narazić na
niebezpieczne
promieniowanie.

Uruchom.
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W oknie Konfiguracja badania
•

dla wszystkich badań Ruchy
impulsowe głowy: Kanał boczny,
LARP lub RALP, upewnij się, że
przed kalibracją zostało wybrane
badanie LARP.

•

dla badania Okoruchowe
Spojrzeniowy, wszystkich badań
Dynamiczne, wszystkich
manewrów Zmiana położenia
oraz badań Próba kaloryczna
upewnij się, że przed kalibracją
zostało usunięte zaznaczenie opcji
Brak widzenia.
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Konfiguracja
badania

Odtwarzanie
plików wideo

232

Problem

Rozwiązanie

Nie widać obrazu oka

Jeśli okulary zostały początkowo
wykryte, podłącz ponownie przewód
USB do komputera, kliknij kartę okna
Ogólne w oknie Opcje , a następnie
kliknij przycisk Ponowne podłączanie
okularów.
Jeśli okulary nie zostały nigdy wykryte,
zamknij oprogramowanie, podłącz
ponownie przewód USB i uruchom
ponownie oprogramowanie.

Obraz oka jest widoczny, ale opcje wyboru badań są
nieaktywne (wyszarzone). Na pasku stanu jest
wyświetlany komunikat, że licencja okularów nie
została zainstalowana.

Skontaktuj się z obsługą klienta lub
linią pomocy firmy Otometrics, aby
uzyskać licencję okularów.

W przypadku używania systemu Windows 7 próba
odtworzenia zapisanego pliku wideo bezpośrednio z
odtwarzacza Windows Media Player może spowodować
wyświetlenie następującego okna dialogowego błędu.
Bezpośrednie odtworzenie polega na wybraniu pliku
wideo w odtwarzaczu Windows Media Player lub
dwukrotne kliknięcie pliku wideo w Eksploratorze
Windows.

Aby rozwiązać ten problem, odszukaj
plik Win7codecs v281.exe w folderze
Tools (Narzędzia) na instalacyjnej
płycie DVD oprogramowania
OTOsuite Vestibular installation DVD.
Kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć
instalację, a następnie postępuj
zgodnie z instrukcjami.

Gdy zsynchronizowane wideo pomieszczenia rozpoczyna
strumieniowe odtwarzanie wideo, u góry obrazu
pojawia się okno dialogowe.

Zainstalowana aplikacja próbuje przejąć
kontrolę nad strumieniem wideo.
Wyłącz aplikację. (Metoda wyłączania
różni się w zależności od aplikacji).

Wstrzymywanie wideo podczas odtwarzania

W przypadku instalacji klient/serwer
nagranie wideo nie będzie odtwarzane
poprawnie, jeśli klient i serwer
komunikują się za pośrednictwem
połączenia bezprzewodowego.
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Zbieranie

Otometrics - ICS Impulse USB

Problem

Rozwiązanie

Podczas zbierania pojawia się komunikat Frame rate too
slow for accurate data collection (Szybkość klatek jest
zbyt mała do zebrania dokładnych danych).

Procesor komputera jest zbyt wolny,
aby można było uzyskać minimalną
szybkość klatek wymaganą do badania
ruchów impulsowych głowy.
•

Sprawdź, czy komputer spełnia
minimalne wymagania systemowe.

•

Zamknij inne programy.

•

Wyłącz bezprzewodowe
połączenie internetowe.

•

Sprawdź, czy komputer jest
zasilany z gniazdka ściennego (a nie
z baterii).

•

Sprawdź, czy opcje zasilania są
ustawione poprawnie (zobacz
stronę ► 256).
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Zbieranie Ruchy impulsowe
głowy

Problem

Rozwiązanie

Ruchy impulsowe głowy — po uruchomieniu obraz

Po uruchomieniu aplikacji (lub
naciśnięciu przycisku Ponowne
podłączanie okularów ) pozostaw
okulary na 2–3 minuty przed
umieszczeniem ich na głowie pacjenta.
Umożliwi to stabilizację czujników
dostarczających dane położenia głowy.

głowy dryfuje powoli w prawo.

Wartości ze zbierania (Lewe )

Wartości ze zbierania są obliczane za
pomocą dwóch oddzielnych
algorytmów, kombinacja których daje
pewność, że są analizowane tylko dane
o dobrej jakości.

W oknie Zbieranie: Wartości są
obliczane za pomocą algorytmu
zbierania, który ocenia dane prędkości
głowy i odrzuca nieprawidłowe ruchy
impulsowe głowy. Zobacz informacje
na stronie ► 249.

W oknie Informacje okien Analiza 2D
i Analiza 3D: Wartości Analiza są
obliczane za pomocą algorytmu
analizowania, który po raz drugi
ocenia wszystkie dane. Ten algorytm
może odrzucać dane zaakceptowane
przez algorytm zbierania (wyświetlane
w kolumnie Zbieranie), jeśli
odpowiadające im dane prędkości oka
nie są prawidłowe. (Na przykład jeśli
osoba badająca wykonała
zaakceptowany ruch impulsowy głowy,
ale pacjent nie patrzył na punkt
fiksacji).
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Problem

Rozwiązanie

Wyświetlanie
analizowanych
danych

Nie są wyświetlane żadne dane dla niektórych
parametrów lub dane wyglądają niedokładnie

Może się tak stać w przypadku
starszych danych lub wyświetlania
starszych danych w nowszej wersji
oprogramowania. Wykonaj ponowną
analizę danych.

Analiza Ruchy impulsowe
głowy

Wykres przedstawia sakadę, dla której nie
zaraportowano latencji sakady.

Sakada wystąpiła przed 70 ms i jej
przyczyną jest najprawdopodobniej
zsunięcie się okularów.

Importowanie
danych pacjentów

Kolumna Brakujące informacje

Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli
zaimportowane dane pacjenta są
niekompletne.
Brakujące informacje zostaną wskazane
w odpowiedniej kolumnie
komunikatem: Brakujące informacje.
Jeśli komunikat jest widoczny tylko w
kolumnie Stan, brakującą informacją
jest plik nieprzetworzonych danych
ASCII z rozszerzeniem *.txt.

Brak pliku pacjenta na liście.

W zaimportowanym pliku pacjenta
brakuje identyfikatora
zaimportowanego pacjenta.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Specyfikacje techniczne
ICS Impulse to urządzenie typu 1085 firmy Natus Medical Denmark ApS

Interfejs
USB 2.0 lub 3.0 do komputera PC

Zasilanie
Urządzenie jest zasilane przez przewód USB (5 V DC, 500 mA)

Parametry użytkowe
Wejścia

Jednookularowe (prawe oko)

Częstotliwość próbkowania

250 kl./s — Ruchy impulsowe głowy, VOR, Nagrywanie/odtwarzanie

nagrania wideo
173 kl./s - Spojrzeniowy, Skośne odchylenie, Sakada, Dynamiczne, Zmiana
położenia, Próba kaloryczna
60 kl./s — gdy jest wybrana opcja Skrętny lub Brak widzenia
Nagrywanie wideo

30 , 60 lub 120 Hz

Śledzenie ruchu gałki ocznej

100 x 100 pikseli (Obraz źrenicy) — Ruchy impulsowe głowy, VOR,

Jednookularowe wideookulary Frenzla
160 x 120 pikseli (Obraz oka) - Spojrzeniowy, Skośne odchylenie, Sakada,
Dynamiczne, Zmiana położenia, Próba kaloryczna, Jednookularowe

wideookulary Frenzla
376 x 240 pikseli (Pełny obraz) — Jednookularowe wideookulary Frenzla
320 x 240 pikseli (gdy jest wybrana opcja Skrętny
Zakres: Poziomo ± 30°, pionowo ± 25°
Trójlaserowy bodziec sakadowy

Zakres ± 7,5° (maks. 15°)

Oprogramowanie OTOsuite Vestibular

Graficzny interfejs użytkownika systemu Windows, wysokowydajne
oprogramowanie do analizy danych, pamięć masowa bazy danych dla danych
badań, zaawansowane zarządzanie danymi pacjentów i badaniami, brak
widzenia dla badań w kompletnej ciemności

Specyfikacja lasera
Długość fali

Maksymalnie 660 nm

Moc wyjściowa

Maksymalnie 0,9 mW

Czas rozgrzewania
<1 min
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Tryb pracy
Praca ciągła
Nie używać urządzenia w obecności łatwopalnych środków znieczulających (gazów).

Wymiary
Okulary

Długość

7,25 cala (18,4 cm)

Szerokość

od 0,5 cala (1,3 cm) do 1,75 cala (4,4 cm)

Wysokość

1,75 cala (4,4 cm)

Masa

2,1 oz (60 g)

Kalibracja
Kalibracja systemu nie jest wymagana

Klasyfikacja
Klasa II
Typ B

Środowisko pracy
Temperatura

Od +15 do +29°C (od 59 do +84,2°F)

Wilgotność względna

Od 30 do 90%, bez kondensacji

Ciśnienie powietrza

od 700 hPa do 1060 hPa

Eksploatacja w temperaturze poniżej -20°C (-4°F) lub powyżej +60°C (140°F) może spowodować nieodwracalne
uszkodzenie urządzenia.

Przechowywanie i obsługa
Temperatura

Od -20 do +60°C (od -4 do +140°F)

Wilgotność względna

<90%, bez kondensacji

Ciśnienie powietrza

Od 500 hPa do 1060 hPa

Zasadnicze parametry funkcjonalne
ICS Impulse USB nie ma zasadniczych parametrów funkcjonalnych.

Normy
Bezpieczeństwo

Produkt jest zgodny z normami bezpieczeństwa UL 60601-1, wyd. 1, IEC 606011, wyd. 2.: + A1 + A2, wyd. 3 + A1, CAN/CSA-22.2 nr 60601-1 (2008), IEC
62471, wyd. 1., IEC 60825-1, wyd. 2.

EMC

IEC 60601-1-2:2007 oraz EN 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-2:2014 oraz EN 60601-1-2:2015
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Pilot do prezentacji
Zalecane

20.1

Logitech Wireless Presenter R400, Kensington Wireless Expert Presenter lub
Targus Laser Presentation Remote

Akcesoria
Akcesoria
Podręczniki/filmy

Akcesorium braku widzenia — instrukcja szybkiego
uruchomienia (wersja angielska)

7-50-11301-xx

Jednookularowe wideookulary Frenzla — instrukcja szybkiego
uruchomienia (wersja angielska)

7-50-11300-xx

vHIT — instrukcja szybkiego uruchomienia (wersja angielska)

7-50-11302-xx

7-50-11304-xx
7-50-11303-xx

Okoruchowe — instrukcja szybkiego uruchomienia (wersja
angielska)
Położeniowe — instrukcja szybkiego uruchomienia (wersja
angielska)
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Jednookularowe wideookulary Frenzla — płyta DVD z wideo

8-49-82700

Okoruchowe — płyta DVD z filmem instruktażowym
vHIT — płyta DVD z filmem instruktażowym

8-49-82703
8-49-82701

Położeniowe — płyta DVD z filmem instruktażowym

8-49-82702

Oprogramowanie

OTOsuite Vestibular

8-49-92400

Okulary

Gąbka twarzowa nr 1, w opakowaniach po 120 szt.

8-62-50200

Gąbka twarzowa nr 2, w opakowaniach po 100 szt.

8-62-62300

Zestaw opaski

8-35-34200

Ściereczka do sprzętu optycznego
***Min. liczba 3***

7590527

Punkt fiksacji
(opakowania po 2 arkusze)

1-26-44000

Rozwiązanie braku widzenia (opakowania po 200 zestawów)

8-62-50700

Klips pilota zdalnego sterowania

8-36-00600

Zsynchronizowane wideo
pomieszczenia

Kamera USB Microsoft Life Cam

2-25-08805

Kable

Zacisk kabla

8-35-36900

Walizka/uchwyt

Walizka transportowa

8-35-36700

Uchwyt ścienny

8-62-45600
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20.2

Uwagi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
•

Urządzenie ICS Impulse USB jest częścią systemu elektrycznego do zastosowań medycznych i w związku z tym wymaga
stosowania szczególnych środków ostrożności. Z tego względu należy stosować się ściśle do instrukcji dotyczących
instalacji i eksploatacji zawartych w tym dokumencie.

•

Przenośne urządzenia komunikacyjne pracujące w zakresie wysokich częstotliwości (np. telefony komórkowe) mogą
zakłócać działanie urządzenia ICS Impulse USB.

IEC 60601-1-2:2014 oraz EN 60601-1-2:2015
Wytyczne i deklaracja producenta — emisje elektromagnetyczne dla wszystkich urządzeń i systemów
ICS Impulse USB jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia ICS Impulse USB
powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test emisji

Zgodność

Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne

Emisja fal radiowych

Grupa 1

ICS Impulse USB używa energii fal o częstotliwościach radiowych (RF) tylko do obsługi swoich

CISPR 11

wewnętrznych funkcji. Dlatego emisja fal radiowych jest bardzo niska i prawdopodobnie nie
spowoduje żadnych zakłóceń w sprzęcie elektronicznym znajdującym się w pobliżu.

Emisja fal radiowych

Klasa A

CISPR 11

Urządzenie ICS Impulse USB może być używane we wszystkich obiektach innych niż budynki
mieszkalne i budynki bezpośrednio podłączone do publicznej sieci energetycznej niskiego
napięcia zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych

Emisje harmoniczne IEC

Nie dotyczy

61000-3-2

Uwaga: Charakterystyka emisji tego sprzętu sprawia, że nadaje się on do stosowania na obszarach
przemysłowych i w szpitalach (CISPR 11, klasa A). W przypadku użytkowania w środowisku
domowym (w którym zwykle jest wymagana zgodność z normą CISPR 11, klasa B) ten sprzęt może

Wahania napięcia/emisje

Nie dotyczy

migotania IEC 61000-3-3

nie zapewniać odpowiedniej ochrony przed usługami komunikacyjnymi o częstotliwości
radiowej. Może być wymagane podjęcie przez użytkownika środków łagodzących, takich jak
zmiana ustawienia lub lokalizacji sprzętu.

Wytyczne i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna dla wszystkich urządzeń i systemów
ICS Impulse USB jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia ICS Impulse USB
powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test odporności

Poziom testowy

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne

IEC 60601
Wyładowanie

+/- 8 kV (stykowe)

+/- 8 kV (stykowe)

Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub pokryte

elektrostatyczne (ESD)

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

płytkami ceramicznymi. Jeżeli podłogi pokryte są

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV, +/- 15 kV (przez

+/- 8 kV, +/- 15 kV (przez

materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna

powietrze)

powietrze)

wynosić co najmniej 30%. Ostrzeżenie: ICS Impulse USB
musi działać w określonym zakresie roboczym, aby
zapewnić zgodność z poziomami wyładowania
pośredniego (powietrznego) elektryczności statycznej.
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Szybkozmienne zakłócenia

+/- 2 kV dla przewodów zasilania

Brak odpowiednich portów

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska

przejściowe IEC 61000-4-4

+/- 1 kV dla przewodów wejścia i

+/- 1 kV dla przewodów wejścia i

handlowego lub szpitalnego.

wyjścia

wyjścia

+/- 1 kV (między przewodami)

Brak odpowiednich portów

Przepięcie IEC 61000-4-5

+/- 2 kV (między przewodami a

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska
handlowego lub szpitalnego.

ziemią)
+/- 2 kV DC (między przewodami
wejściowymi a ziemią)
+/- 1 kV DC (między przewodami
wejściowymi a przewodami)
+/- 2 kV (między przewodami
wejścia/wyjścia a ziemią)
Spadki napięcia, krótkie

0 % U T; 0.5 cyklu

Brak odpowiednich portów

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska

przerwy i wahania napięcia na na 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

handlowego lub szpitalnego. Jeśli użytkownik urządzenia

liniach wejściowych zasilania

270° i 315°

ICS Impulse USB wymaga jego ciągłej pracy nawet

IEC 61000-4-11

0 % U T; 1 cykl

podczas przerw w zasilaniu sieciowym, zaleca się

i

podłączenie urządzenia ICS Impulse USB do zasilacza

70 % U T; 25/30 cykli

awaryjnego lub akumulatora.

Jednofazowy: na 0°
Przerwy napięcia na liniach

0 % U T; 250/300 cykli

0 % U T; 250/300 cykli

30 A/m

Brak odpowiednich portów, na

Natężenie pól magnetycznych o częstotliwości sieci

które może to wpływać

energetycznej powinno utrzymywać się na poziomach

wejściowych zasilania IEC
61000-4-11
Pole magnetyczne o
częstotliwości sieci
energetycznej

właściwych dla typowych miejsc w środowisku

(50/60 Hz)

przemysłowym lub szpitalnym.

IEC 61000-4-8

W przypadku zaobserwowania negatywnego wpływu na
pomiary należy zmienić lokalizację ICS Impulse USB

U T to napięcie prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.

Wytyczne i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna dla urządzeń i systemów używanych w środowisku profesjonalnej opieki zdrowotnej
ICS Impulse USB jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia ICS Impulse USB
powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test emisji

Poziom testowy

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne

IEC 60601
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Przewodzone fale radiowe

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

od 150 kHz do 80 MHz

od 150 kHz do 80 MHz

6 V rms

6 V rms

pasma ISM

pasma ISM

Emitowane fale radiowe

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

Od 80 MHz do 2,7 GHz

Od 80 MHz do 2,7 GHz
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Pola zbliżeniowe z

27 V/m

komunikacji bezprzewodowej 386 MHz
w częstotliwości radiowej
IEC 61000-4-3

27 V/m

Odległość pomiędzy częściami elektronicznymi ICS

386 MHz

Impulse USB a sprzętem komunikacyjnym
wykorzystującym częstotliwości radiowe musi być

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

przypadku użytkowania w środowisku domowym (w

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

którym zwykle jest wymagana zgodność z normą CISPR

28 V/m

28 V/m

11, klasa B) ten sprzęt może nie zapewniać odpowiedniej

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

ochrony przed usługami komunikacyjnymi o

28 V/m

28 V/m

przez użytkownika środków łagodzących, takich jak

2450 MHz

2450 MHz

zmiana ustawienia lub lokalizacji sprzętu.

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

większa niż 30 cm (11,8 cala).
Uwaga: Charakterystyka emisji tego sprzętu sprawia, że
nadaje się on do stosowania na obszarach
przemysłowych i w szpitalach (CISPR 11, klasa A). W

częstotliwości radiowej. Może być wymagane podjęcie

IEC 60601-1-2:2007 oraz EN 60601-1-2:2007
Wytyczne i deklaracja producenta — emisje elektromagnetyczne dla wszystkich urządzeń i systemów
ICS Impulse USB jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia ICS Impulse USB
powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test emisji

Zgodność

Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne

Emisja fal radiowych

Grupa 1

ICS Impulse USB używa energii fal o częstotliwościach radiowych (RF) tylko do obsługi swoich

CISPR 11

wewnętrznych funkcji. Dlatego emisja fal radiowych jest bardzo niska i prawdopodobnie nie
spowoduje żadnych zakłóceń w sprzęcie elektronicznym znajdującym się w pobliżu.

Emisja fal radiowych

Klasa A

CISPR 11

Urządzenie ICS Impulse USB może być używane we wszystkich obiektach innych niż budynki
mieszkalne i budynki bezpośrednio podłączone do publicznej sieci energetycznej niskiego
napięcia zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych

Emisje harmoniczne IEC

Nie dotyczy

61000-3-2
Wahania napięcia/emisje

Nie dotyczy

migotania IEC 61000-3-3

Wytyczne i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna dla wszystkich urządzeń i systemów
ICS Impulse USB jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia ICS Impulse USB
powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test odporności

Poziom testowy

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne

IEC 60601
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Wyładowanie

+/- 6 kV (stykowe)

+/- 6 kV (stykowe)

Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub pokryte

elektrostatyczne (ESD)

+/- 8 kV (przez powietrze)

+/- 8 kV (przez powietrze)

płytkami ceramicznymi. Jeżeli podłogi pokryte są

Z wyjątkiem wtyczki USB i modułu

materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna

soczewek

wynosić co najmniej 30%.

IEC 61000-4-2

Wtyczka USB i moduł soczewek:
+/- 2 kV (przez powietrze)
Szybkozmienne zakłócenia

+/- 2 kV dla przewodów zasilania

+/- 2 kV dla przewodów zasilania

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska

przejściowe IEC 61000-4-4

+/- 1 kV dla przewodów wejścia i

+/- 1 kV dla przewodów wejścia i

handlowego lub szpitalnego.

wyjścia

wyjścia

+/- 1 kV (między przewodami)

+/- 1 kV (między przewodami)

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska

+/- 2 kV (między przewodami a

+/- 2 kV (między przewodami a

handlowego lub szpitalnego.

ziemią)

ziemią)

Przepięcie IEC 61000-4-5

Spadki napięcia, krótkie

<5% U T (>95% spadek wartości U T) <5% U T (>95% spadek wartości U T) Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska

przerwy i wahania napięcia na przez 0,5 cyklu

przez 0,5 cyklu

handlowego lub szpitalnego. Jeśli użytkownik urządzenia

liniach wejściowych zasilania

40% UT (60% spadek wartości U T)

40% UT (60% spadek wartości U T)

ICS Impulse USB wymaga jego ciągłej pracy nawet

IEC 61000-4-11

przez 5 cykli

przez 5 cykli

podczas przerw w zasilaniu sieciowym, zaleca się

70% U T (30% spadek wartości U T)

70% U T (30% spadek wartości U T)

podłączenie urządzenia ICS Impulse USB do zasilacza

przez 25 cykli

przez 25 cykli

awaryjnego lub akumulatora.

<5% U T (>95% spadek wartości U T) <5% U T (>95% spadek wartości U T)

Pole magnetyczne o

przez 5 s

przez 5 s

3 A/m

3 A/m

Natężenie pól magnetycznych o częstotliwości sieci

częstotliwości sieci

energetycznej powinno utrzymywać się na poziomach

energetycznej

właściwych dla typowych miejsc w środowisku

(50/60 Hz)

przemysłowym lub szpitalnym.

IEC 61000-4-8
U T to napięcie prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.

Wytyczne i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna dla urządzeń i systemów, które NIE służą do podtrzymywania życia.
ICS Impulse USB jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia ICS Impulse USB
powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test emisji

Poziom testowy

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne

IEC 60601
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Przewodzone fale radiowe

3 V rms

3 V rms

Przenośnego i ruchomego sprzętu komunikacyjnego

IEC 61000-4-6

od 150 kHz do 80 MHz

od 150 kHz do 80 MHz

wykorzystującego częstotliwości radiowe należy używać
w odległości od dowolnego elementu urządzenia ICS
Impulse USB — w tym również od jego przewodów —
nie mniejszej niż zalecana odległość obliczana przy użyciu
wzoru odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika.
Zalecana odległość:
d = 1,2
d = 1,2

w przedziale od 80 MHz do 800 MHz

d = 2,3

w przedziale od 80 MHz do 2,5 GHz,

gdzie P to maksymalna znamionowa moc wyjściowa

Emitowane fale radiowe

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

Od 80 MHz do 2,5 GHz

Od 80 MHz do 2,5 GHz

nadajnika w watach (W) podana przez producenta, a d
to zalecana odległość w metrach (m).
Zmierzone w terenie natężenie pola
elektromagnetycznego pochodzącego od stacjonarnych
nadajników emitujących fale radiowe ipowinno być dla
każdego zakresu częstotliwości niższe niż poziom
zgodności. b
Zakłócenia mogą występować w pobliżu sprzętu
oznaczonego następującym symbolem:

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.
Uwaga 2: Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na przenoszenie fal elektromagnetycznych ma wpływ ich absorpcja i
odbijanie od struktur, przedmiotów oraz ludzi.
a. Natężenia pola od stałych nadajników, takich jak stacje bazowe dla telefonów radiowych (komórkowych / bezprzewodowych) oraz naziemnych
radiotelefonów, radia amatorskiego, radiofonii AM i FM oraz transmisji telewizyjnych, nie można dokładnie przewidzieć. W celu oceny środowiska
elektromagnetycznego powstałego w wyniku stałych nadajników radiowych należy rozważyć przeprowadzenie badania pola elektromagnetycznego. Jeśli
zmierzone natężenie pola w miejscu używania urządzenia ICS Impulse USB przekracza poziom zgodności stosowny dla fal o częstotliwości radiowej, należy
monitorować poprawność działania urządzenia ICS Impulse USB. Jeśli zostanie stwierdzone, że jego działanie odbiega od normy, może być konieczne
zastosowanie innych środków, takich jak zmiana ustawienia lub lokalizacji urządzenia ICS Impulse USB.
b. W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pola powinny być mniejsze niż 3 V/m.

Zalecane odległości pomiędzy przenośnym i ruchomym sprzętem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe a urządzeniem ICS Impulse USB
Urządzenie ICS Impulse USB jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o kontrolowanych zakłóceniach ze strony pola o częstotliwościach
radiowych. Nabywca lub użytkownik urządzenia ICS Impulse USB może pomóc w zapobieganiu zakłóceniom elektromagnetycznym, utrzymując minimalną
odległość pomiędzy przenośnym i ruchomym sprzętem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe (nadajnikami) a urządzeniem ICS Impulse USB
według poniższych zaleceń, w zależności od maksymalnej mocy wyjściowej sprzętu komunikacyjnego.
Maksymalna znamionowa moc

Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika

wyjściowa nadajnika
od 150 kHz do 80 MHz

od 80 MHz do 800 MHz

Od 800 MHz to 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

W
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1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej zalecaną odległość d w metrach (m) można określić,
korzystając ze wzoru odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika, gdzie P to maksymalna znamionowa moc wyjściowa nadajnika w watach (W) podana przez
producenta.

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.
Uwaga 2: Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na przenoszenie fal elektromagnetycznych ma wpływ ich absorpcja i
odbijanie od struktur, przedmiotów oraz ludzi.
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Definicje symboli
ICS Impulse
System
ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ: Promieniowanie laserowe. Nie patrzeć w kierunku
wiązki lasera. Urządzenie laserowe klasy 2.
Sprawdź w podręczniku użytkownika ostrzeżenia i przestrogi Zachować
ostrożność.
Postępuj zgodnie z instrukcjami użytkowania.

Produkt jest zgodny z wymogami normy EN60601-1 dotyczącymi urządzeń
cyfrowych typu B.
MEDYCZNE — ogólny sprzęt medyczny zgodny z normą UL 60601-1, wydanie
pierwsze, 2003 CAN/CSA-22.2 No. 601.1-M90 w zakresie zagrożeń związanych z
porażeniem prądem, pożarem i uszkodzeniem mechanicznym.
Sprzęt elektroniczny jest objęty postanowieniami Dyrektywy 2002/96/WE w
sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Po upływie okresu użytkowania wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne,
baterie oraz akumulatory muszą zostać dostarczone do punktu zbiórki odpadów.
To wymaganie dotyczy obszaru Unii Europejskiej. Tych produktów nie należy
utylizować jako zwykłych odpadów komunalnych.
Urządzenie i akcesoria można zwrócić do firmy Otometrics lub dostawcy
współpracującego z firmą Otometrics. Odpowiednie informacje dotyczące
utylizacji produktu można również uzyskać od władz lokalnych.
Produkt jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów
medycznych oraz Dyrektywy RoHS (2011/65/UE).
Możliwość zasilania tylko prądem stałym.
(Dotyczy okularów).
Produkt jest zgodny z wymaganiami Klasy II normy bezpieczeństwa IEC 60601-1.

Tylko na receptę

Otometrics - ICS Impulse USB

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ: Prawo federalne (USA) dopuszcza sprzedaż tego
urządzenia jedynie przez licencjonowanych lekarzy lub na ich zlecenie.
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21.1

Położenia etykiet

A.

B.

C.

D.

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
IEC 60825-1:2014

WAVELENGTH
660 nm
OUTPUT POWER
0.9 mW

E.
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Producent
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dania
( +45 45 75 55 55
www.natus.com

22.1

Zakres odpowiedzialności producenta
Uważa się, że producent ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowania, niezawodność i działanie sprzętu tylko
przy spełnieniu następujących warunków:
•

Wszelkie operacje dotyczące montażu, rozbudowy, kalibracji, modyfikacji lub naprawy zostały wykonane przez
producenta sprzętu lub personel upoważniony przez producenta.

•

Instalacja elektryczna, do której podłączono sprzęt, spełnia wymagania norm EN oraz IEC.

•

Sprzęt jest używany zgodnie z instrukcjami użytkowania.

Producent zastrzega sobie prawo do wyłączenia swojej wszelkiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowania,
niezawodność oraz działanie sprzętu w przypadku jego serwisowania lub napraw wykonywanych przez inne podmioty.
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Aneks 1 Algorytm kalibracji
Podczas kalibracji system wykonuje następujące kroki:
1. Włącza lewy laser.
2. Przechwytuje dane co 500 ms. Kontynuuje do chwili znalezienia 3 wartości, odległych o nie więcej niż 2 piksele, z
rzędu. (Średnia 3 wartości jest określana jako L1).
3. Włącza prawy laser.
4. Przechwytuje dane co 500 ms. Kontynuuje do chwili znalezienia 3 wartości, odległych o nie więcej niż 2 piksele, z
rzędu. (Średnia 3 wartości jest określana jako R1).
5. Powtarza kroki 1–4 w celu uzyskania L2 i R2.
6. Porównuje średnie L1 i L2. Jeśli te wartości różnią się o więcej niż 2 piksele, rozpoczyna ponownie od kroku 1.
7. Porównuje średnie R1 i R2. Jeśli te wartości różnią się o więcej niż 2 piksele, rozpoczyna ponownie od kroku 1.
8. Porównuje odległość między L1 i R1. Jeśli nie mieści się ona w przedziale 15–27, rozpoczyna ponownie od kroku 1.
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Aneks 2 Algorytmy zbierania i analizy ruchów
impulsowych głowy
Algorytmy zbierania i analizy
Oba algorytmy biorą pod uwagę:
•

prędkości głowy i gałki ocznej dla każdego ruchu impulsowego głowy.

•

wszystkie 250 próbek w celu ustalenia, czy ruch impulsowy głowy powinien zostać odrzucony przez porównanie danych
z danymi poprawnego ruchu impulsowego głowy (zdefiniowanego przez tysiące ruchów impulsowych głowy zebranych
podczas badań przez naszych współpracowników w Australii).

•

Ruch impulsowy głowy jest odrzucany, jeśli dane głowy lub oka są poza następującymi warunkami:
–

Ruch głowy: wykres ruchu głowy musi przypominać kształtem krzywą próbną.

–

Ruch gałki ocznej: Ruch gałki ocznej musi się mieścić w określonych granicach, porównywalnych z prawidłowym
ruchem gałki ocznej podczas poprawnego ruchu impulsowego głowy.

Algorytm samej analizy
•

Po zaakceptowaniu ruchu impulsowego, a przed wyświetleniem danych w oknie analizy 2D/3D, następuje eliminacja
próbek na początku i na końcu w celu zmniejszenia ich liczby do 175.

•

Analizuje dane głowy w celu wykrycia prędkości szczytowej ruchu impulsowego głowy. (Prędkość szczytowa jest
używana w obliczaniu wzmocnienia).

W rzadkich przypadkach algorytm analizy odrzuca ruch impulsowy głowy zaakceptowany przez algorytm zbierania. Na
przykład:
–

jeśli prędkość ruchów gałki ocznej nie zmienia się przez 10 próbek, algorytm zakłada, że źrenica znajduje się na
krawędzi pola ROI i nie można śledzić źrenicy.

–

jeśli wzmocnienie jest więcej niż +/- 2 SD od średniej.

Odrzucania przez algorytm analizy można uniknąć, właściwie konfigurując badanie i wykonując poprawny ruch impulsowy
głowy.
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Aneks 3 Omówienie plików danych nieprzetworzonych
Wykonaj te instrukcje, aby utworzyć plik z danymi zorganizowanymi w formie tabelarycznej:
1. W oknie Eksportuj wybierz opcję Pliki XML i nieprzetworzone dane ASCII, a następnie wyeksportuj pacjenta.
2. Zmień rozszerzenie pliku txt z .txt no .csv, aby przekonwertować wyeksportowany plik na plik *.csv (plik wartości
rozdzielanych przecinkami).
3. Otwórz plik i usuń pierwszy wiersz w informacjach nagłówka.
Format pliku jest specyficzny dla typu badania:

Badania położenia gałki ocznej (Spojrzeniowe, Skośne odchylenie, Położeniowe: Dynamiczne i Zmiana
położenia)
Kolumna A — Czas
Kolumna B — Położenie gałki ocznej w poziomie w prawo (stopnie odsunięcia źrenicy od środka)
Kolumna C — Położenie gałki ocznej w pionie w prawo (stopnie odsunięcia źrenicy od środka)
Kolumna D — Położenie głowy W (dane kwaternionu)
Kolumna E — Położenie głowy X (dane kwaternionu)
Kolumna F — Położenie głowy Y (dane kwaternionu)
Kolumna G — Położenie głowy Z (dane kwaternionu)
Kolumna H — Bezwzględne położenie gałki ocznej X (środek źrenicy w pikselach)
Kolumna I — Bezwzględne położenie gałki ocznej Y (środek źrenicy w pikselach)

Badania VOR (VVOR i VORS)
Kolumna A — Czas
Kolumna B — VOR, głowa (prędkość w stopniach/sekundę — w przypadku badania poziomego jest to ruch głowy na
boki, a przypadku badania pionowego jest to ruch głowy w pionie)
Kolumna C — VOR, oko (prędkość w stopniach/sekundę — w przypadku badania poziomego jest to ruch oka w
poziomie, a przypadku badania pionowego jest to ruch oka w pionie)
Kolumna D — Położenie głowy W (dane kwaternionu)
Kolumna E — Położenie głowy X (dane kwaternionu)
Kolumna F — Położenie głowy Y (dane kwaternionu)
Kolumna G — Położenie głowy Z (dane kwaternionu)
Kolumna H — Bezwzględne położenie gałki ocznej X (środek źrenicy w pikselach)
Kolumna I — Bezwzględne położenie gałki ocznej Y (środek źrenicy w pikselach)

Ruchy impulsowe głowy (Kanał boczny/LARP/RALP)
Kolumna A — Czas
Kolumna B — Głowa: dane żyroskopu RALP (stopnie na sekundę)
Kolumna C — Głowa: dane żyroskopu LARP (stopnie na sekundę)
Kolumna D — Głowa: dane żyroskopu kanału bocznego (stopnie na sekundę)
Kolumna E — Oko: prędkość w poziomie (stopnie na sekundę)
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Kolumna F — Oko: prędkość w pionie (stopnie na sekundę)
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Aneks 4 Używanie nieprzetworzonych danych do
obliczania latencji
Wykonaj te instrukcje, aby utworzyć plik z danymi zorganizowanymi w formie tabelarycznej:
1. W oknie Eksportuj wybierz opcję Pliki XML i nieprzetworzone dane ASCII, a następnie wyeksportuj pacjenta.
2. Zmień rozszerzenie pliku txt z .txt no .csv, aby przekonwertować wyeksportowany plik na plik *.csv (plik wartości
rozdzielanych przecinkami).
3. Otwórz plik i usuń pierwszy wiersz w informacjach nagłówka.
Plik wynikowy ma 6 następujących kolumn.
Kolumna A — Czas
Kolumna B — Głowa: dane żyroskopu RALP (stopnie na sekundę)
Kolumna C — Głowa: dane żyroskopu LARP (stopnie na sekundę)
Kolumna D — Głowa: dane żyroskopu kanału bocznego (stopnie na sekundę)
Kolumna E — Oko: prędkość w poziomie (stopnie na sekundę)
Kolumna F — Oko: prędkość w pionie (stopnie na sekundę)
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4. Wstaw kolumnę (w tym przykładzie nowa jest kolumna B).
5. W pierwszym wierszu nowej kolumny wprowadź zero (0).
6. W drugim wierszu nowej kolumny wprowadź następującą formułę
=(A2-A1)/10000+B1

7. Zaznacz komórkę B2, skopiuj formułę i wklej ją do pozostałych komórek B. Kolumna B reprezentuje teraz czas w
milisekundach.
Aby obliczyć latencję, utwórz wykres punktowy czasu (kolumna B) na osi x oraz
•

w przypadku ruchów impulsowych głowy kanału bocznego — dane żyroskopu kanału bocznego lub prędkość ruchów
gałki ocznej w poziomie na osi y.

•

w przypadku ruchów impulsowych głowy RALP — dane żyroskopu RALP lub prędkość ruchów gałki ocznej w pionie na
osi y.

•

w przypadku ruchów impulsowych głowy LARP — dane żyroskopu RALP lub prędkość ruchów gałki ocznej w pionie na
osi y.
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Aneks 5 Przybliżanie danych dotyczących położenia
Dane dotyczące położenia gałki ocznej i głowy można przybliżyć przy użyciu nieprzetworzonych danych dotyczących ruchów
impulsowych głowy w celu obliczenia obszaru pod krzywą.

Uwaga • W przypadku ruchów impulsowych głowy kanału bocznego należy użyć danych prędkości w poziomie. W
przypadku ruchów impulsowych głowy LARP/RALP należy użyć danych prędkości w pionie.
Aby uzyskać informacje na temat obliczeń używanych do uzyskania przedstawionych tu wyników, należy się
skontaktować z menedżerem produktu pod adresem e-mail: wcrumley@gnotometrics.com.
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Aneks 6 Ustawianie opcji zasilania
Ważne • Podczas zbierania danych dotyczących ruchów impulsowych głowy komputer powinien być cały czas
podłączony do zasilania. Nie należy zasilać komputera za pomocą baterii.

Ustawienie optymalnych opcji zasilania zmniejsza możliwość, że szybkość klatek spadnie poniżej 219 klatek/sekundę. (Jeśli
szybkość klatek spadnie poniżej 219 klatek/sekundę, ruchy impulsowe głowy będą odrzucane).
Aby ustawić opcje w systemach Windows 7 i Windows 8
1. Otwórz Panel sterowania.

Windows 7

Windows 8

A. Naciśnij przycisk Windows key.

A. Naciśnij przycisk Windows key + X.

B. Zacznij wpisywać panel sterowania do momentu
pojawienia się opcji Control Panel.

B. Wybierz opcję Control Panel z listy opcji i naciśnij
klawisz Enter.

C. Przy wybranej opcji Control Panel naciśnij Enter.

Uwaga • Klawisz Windows key znajduje się obok klawisza Alt key. Można go rozpoznać po logo systemu
Windows. Jeśli na klawiaturze nie ma tego klawisza, identyczne działanie zapewnia kombinacja klawiszy Ctrl+Esc.

2. Kliknij opcję Sprzęt i dźwięk.
3. Kliknij opcję Opcje zasilania.
4. Wybierz opcję Wysoka wydajność.

Uwaga • Aby opcja Wysoka wydajność była widoczna, konieczne może być kliknięcie opcji Ukryj plany dodatkowe.

5. Kliknij opcję Zmień ustawienia planu.
6. Wybierz ustawienie Nigdy dla wszystkich opcji (zarówno opcji Na baterii, jak i opcji Jest podłączony).
7. Kliknij opcję Zapisz zmiany.

256

Otometrics - ICS Impulse USB

Aneks 6

Otometrics - ICS Impulse USB

Ustawianie opcji zasilania

257

Aneks 7

Algorytm SPV

Aneks 7 Algorytm SPV
Celem tej procedury analizy jest dostarczenie ilościowego rekordu natężenia oczopląsu. Zamiast wykrywać szybkie fazy
oczopląsu, co jest powszechne w większości algorytmów analizy SPV, ten algorytm opiera się na opracowywaniu profilu
statystycznego oczopląsu i wykluczaniu wszelkich punktów, które raczej nie są fazami wolnymi. Ten algorytm jest
zastrzeżony.
Na ustalanie szczytu bezpośredni wpływ ma ustawienie (N) w obszarze Uśrednione punkty SPV w obliczaniu szczytu okna
Opcje. (Zobacz strony ► 193 (Okoruchowe), ► 198 (Położeniowe) i ► 200 (Próba kaloryczna)).
Gdy oprogramowanie wykryje szczyt, wokół punktu zostaje ustanowione 10-sekundowe okno. W tym oknie pierwsze N
punktów zostaje uśrednione w celu ustalenia szczytu. Kierunek opiera się na analizie, czy więcej jest dodatnich, czy
ujemnych prędkości fazy wolnej. Użytkownik może wybrać szczyt ręcznie, jeśli automatyczne wykrywanie szczytu nie jest
dopuszczalne.
Algorytm SPV oprogramowania OTOSuite Vestibular ustala, czy występuje szczyt, porównując liczbę punktów dodatnich z
liczbą punktów ujemnych. Punkty o kącie 0 nie są uwzględniane w porównaniu. Jeśli stosunek punktów dodatnich do
punktów ujemnych mieści się w przedziale od 40 do 60 procent, oprogramowanie nie ustali szczytu. Jeśli lekarz uważa, że
szczyt występuje, musi oznaczyć go ręcznie na wykresie.
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Aneks 8 Kody odrzucania sakad
Do badania Sakada trójlaserowa mają zastosowanie następujące kody odrzucania:

Odrzucenie

Objaśnienie

1 — Usunięcie ręczne

Sakada została usunięta ręcznie przez wykonującego
badanie.

7 — Nie można odnaleźć punktu początkowego

Nie można odnaleźć punktu, w którym pacjent zaczął
podążać za celem, ponieważ prędkość ruchów gałki ocznej
była zbyt mała.

8 — Punkt początkowy jest latencją ujemną

Jeśli punkt, w którym pacjent zaczął podążać za celem,
znajduje się w przedziale między ½ sekundy przed
początkiem bieżącej sakady a początkiem bieżącej sakady,
jest to latencja ujemna. Latencja ujemna jest wskazaniem,
że pacjent zgadywał, dokąd podążał cel.

9 — Zbyt długa latencja

Maksymalna latencja to 600 ms. Jeśli wartość latencji jest
większa od maksimum, śledzenie bodźca zajęło pacjentowi
zbyt dużo czasu.

10 — Zbyt krótka latencja

Jeśli wartość latencji jest mniejsza niż 100 ms, latencja jest
zbyt krótka. Najczęściej jest to spowodowane tym, że
pacjent przewidywał cel.

11 — Opóźniony ruch gałki ocznej

Nie można odnaleźć ruchu gałki ocznej, ponieważ ruch
gałki ocznej jest zbyt opóźniony oraz ruch gałki ocznej nie
podąża za celem.

12 — Końcowa pozycja ruchu gałki ocznej nie podąża za
celem.

Nie można odnaleźć końcowej pozycji ruchu gałki ocznej,
ponieważ ruch gałki ocznej nie podąża za celem.

13 — Amplituda pacjenta jest w nieprawidłowym
kierunku w stosunku do bodźca

Kierunki amplitudy pacjenta i bodźca są porównywane.
Jeśli kierunki nie są takie same, sakada zostaje odrzucona.

15 — Początkowe położenie gałki ocznej nie jest
poprawne

Oko pacjenta nie jest skierowane na cel, gdy cel się
porusza. Pacjent przewiduje cel lub nie współpracuje.

16 — Zbyt wiele utraconych klatek.

Komputer traci klatki, dlatego nie można określić
dokładnych parametrów sakady.
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Aneks 9 Łączenie OTOsuite VestibularPołożeniowe
Pobieranie bezpłatnej aplikacji aVOR
1. Otwórz sklep App Store.
2. Wyszukaj aplikację aVOR.
3. Pobierz aplikację aVOR na iPada lub telefon IPhone (musisz mieć wersję 2.0)

Eksportowanie danych oprogramowania OTOsuite Vestibular do aplikacji aVOR
1. Wybierz opcję Lista pacjentów i kliknij kartę Eksportuj.
2. Zaznacz pacjenta do wyeksportowania.
3. Wybierz opcję Dane aVOR
4. Kliknij przycisk Eksportuj (plik danych zostanie zapisany w lokalizacji c:\programdata\otometrics\OTOsuite\exports) lub
przycisk Eksportuj do (wybierz lokalizację pliku danych i zanotuj ją).

Przesyłanie danych oprogramowania OTOsuite Vestibular do aplikacji aVOR
1. Podłącz iPada lub telefon iPhone do komputera z systemem ICS Impulse (lub urządzenia, na które zostały
wyeksportowane dane ICS Impulse) za pomocą kabla USB.
2. Otwórz program iTunes na komputerze.
3. Wybierz swojego iPada.
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4. Kliknij opcję Programy.
5. Kliknij opcję aVOR w obszarze Udostępnianie plików (przewiń w dół)

6. W obszarze aVOR kliknij opcję Dodaj plik.
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7. Przejdź do lokalizacji przechowywania wyeksportowanego pliku danych.
8. Zaznacz plik danych, na przykład:

9. Kliknij przycisk Otwórz lub przeciągnij pliki i upuść je w obszarze Dokumenty aVOR.
10. Kliknij opcję Synchronizuj (u góry okna zostanie wyświetlony postęp synchronizowania danych).

Porównywanie ruchu gałki ocznej badania dynamicznego położeniowego z przewidywanym ruchem
gałki ocznej w aplikacji aVOR
1. Otwórz aplikację aVOR.
2. Otwórz i skonfiguruj Ustawienia aVOR, aby postawić potencjalną diagnozę (np. Drobinki w lewym tylnym).
3. Dotknij na 2 sekundy ikonę z okrągłą strzałką.

4. Zaznacz dane pacjenta, które chcesz wyświetlić, a następnie dotknij strzałki wstecz (w lewym górnym rogu).
5. Lewe oko przedstawia przewidywany ruch gałki ocznej z aplikacji aVOR, a prawe oko — ruch gałki ocznej z pliku danych.
Oko z czerwonym obramowaniem wskazuje na ruch gałki ocznej wyświetlany na głowie. Aby wybrać ruch gałki ocznej
na głowie, dotknij żądanego oka wstawki.
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6. Widoczny ruch głowy także pochodzi z pliku danych i będzie ciągle zapętlony.
7. Nie dotykaj iPada. Spowoduje to poruszenie głowy na podstawie żyroskopu iPada, co wpłynie na ruch głowy z pliku
danych.

Usuwanie plików danych z dokumentów aVOR
1. W programie iTunes na komputerze wybierz swojego iPada.
2. Kliknij opcję Programy.
3. Kliknij opcję aVOR w obszarze Udostępnianie plików.
4. W obszarze Dokumenty aVOR zaznacz plik i kliknij klawisz Delete na klawiaturze.
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Mnożniki dla plików XML

Aneks 10Mnożniki dla plików XML
Typ badania

Termin w eksporcie XML

Mnożnik

Kalibracja dla wszystkich badań

<AvgLeftCalibration>

10000

<AvgRightCalibration>

10000

Spojrzeniowy, Spontaniczne i Inne

Pojedynczy punkt dla
badaniaSpojrzeniowy lub Spontaniczne

Skośne odchylenie Badanie

Pojedyncza sakada dla badania Sakada
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<VW_GazeTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<MinSPVHR>

0.1

<MaxSPVHR>

0.1

<AvgSPVHR>

0.1

<MinSPVVR>

0.1

<MaxSPVVR>

0.1

<AvgSPVVR>

0.1

<MinSPVTR>

0.1

<MaxSPVTR>

0.1

<AvgSPVTR>

0.1

<Amplitude> — tak jak widoczna na wykresie spojrzeniowym

0.1

<SPV> — tak jak widoczna na wykresie spojrzeniowym

0.1

</VW_GazeBeat> — będzie ich dużo w pojedynczym
badaniu
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_SkewDevTest>
<AvgHRSkew>

0.01

<AvgVRSkew>

0.01

<Saccade> — będzie ich dużo w pojedynczym badaniu
<StimAmplitudeDeg>

0.1

<AmplitudeDeg>

0.1
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Typ badania

Termin w eksporcie XML

Ruchy impulsowe głowy Badanie

<VW_HITest>

Pojedynczy Ruchy impulsowe głowy
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Mnożnik

<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> — będzie ich dużo w pojedynczym badaniu
<Gain>

0.0001

<PeakVelocity>

0.0001
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Typ badania

Termin w eksporcie XML

DynamicznePołożeniowe

<VW_DynamicTest>

Pojedynczy punkt dla
badańDynamicznePołożeniowe

Zmiana położenia Badanie

Pojedynczy punkt dla badań Zmiana
położenia

Próba kaloryczna(zobacz sekcję
Spojrzeniowy badaniaSpontaniczne)

Próba kaloryczna

Mnożnik

<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<VW_DynamicBeat> — będzie ich dużo w pojedynczym
badaniu
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_RepositioningTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<VW_RepositioningBeat> — będzie ich dużo w pojedynczym
badaniu
<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> tylko dla AirCal

0.001

<PODS>
<SpontaneousNystagmus>

Pojedyncze uderzenie dla badańPróba
kaloryczna
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0.1

<VW_CaloricBeat> — będzie ich dużo w pojedynczym
badaniu
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001
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Aneks 11 Rozmiar Wideo
Można nagrać tylko wideo oka lub połączyć nagranie wideo oka z nagraniem wideo pomieszczenia. Po połączeniu nagrań
gałki ocznej i pomieszczenia powstaje plik wynikowy. Ten przykład przedstawia rozmiar pliku wynikowego 2-minutowego
nagrania.
Wideo oka (60 kl./s, skala odcieni szarości)

Nagranie wideo oka

Pełny obraz

Rozmiar pliku

Rozmiar pliku nagrania wideo

Rozmiar pliku

Rozmiar połączonych

Czas eksportu połączonego

wideo oka (MB)

pomieszczenia (MB)

audio (MB)

plików wideo (MB)

pliku wideo (w minutach)

65.4

21.5

5.49

181

2-5

17.5

19.9

5.53

122

2-5

12.6

20.4

5.52

135

2-5

(376 x 240)

Obraz oka
(160 x 120)

Obraz źrenicy
(100 x 100)

W oknie Opcje badania domyślna wartość ustawienia Kompresja wideo oka to Wył.. Ten przykład przedstawia różnicę w
rozmiarze pliku między skompresowanym a nieskompresowanym 1-minutowym nagraniem wideo oka Skrętny o szybkości
60 kl./s.

Skrętny Wideo oka (60 kl./s)
Nagranie wideo oka

Rozmiar
skompresowanego
pliku wideo oka
(MB)

Rozmiar
nieskompresowanego
pliku wideo oka (MB)

Czas nagrania (w
minutach)

Pełny obraz (320 x

28

431

1

240)
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Indeks
Badania Zmiana położenia 135
Badanie kaloryczne 151
Badanie kanału bocznego

A

optymalizowanie zbierania 82

Adobe Reader 225
Akcesoria 238
Algorytm
analiza 249
kalibracja 248
kody odrzucania sakad 259
SPV 258, 267
zbieranie 249
analiza
dane badania Skośne
odchylenie 64
Analiza
dane badania Dynamiczne
położeniowe 130
dane badania Zmiana
położenia 138
dane dotyczące ruchów
impulsowych głowy

Badanie kanału bocznego (Lateral) 73
Badanie odchylenia skośnego 62
Badanie ruchów impulsowych głowy
LARP
optymalizowanie zbierania 82
Badanie ruchów impulsowych głowy
RALP
optymalizowanie zbierania 82
Badanie SHIMP 73
Bazy danych 181, 212
archiwizacja 212
automatyczne tworzenie kopii
zapasowej 214
ustawienia automatycznego
tworzenia kopii
zapasowej 212
Bezpieczeństwo
tabele wytycznych i deklaracji
producenta 239

jedno badanie 90
wzmocnienie 91
dane próby kalorycznej 154
dane sakad 69
dane spojrzeniowe 53
dane VOR 60

uwagi 11
zakres odpowiedzialności
producenta 247
Brak widzenia
nakładanie okularów 38

Analiza strączków 162

przygotowywanie 37
sprawdzanie szczelności zakrycia
przed światłem 38

Archiwizuj 213
asymetria 92
Asymetria

usuwanie 40

próba kaloryczna
bitermiczna 161
ruchy impulsowe głowy 105
Asymetria wzmocnienia
próba kaloryczna
bitermiczna 161
ruchy impulsowe głowy 92, 105
aVor 260
B
Badania dynamiczne
położeniowe 127
Badania sakad 66
Badania Spojrzeniowy 49

zakładanie lewej nakładki 38
zakładanie właściwej osłonki 37
D
Dane badania Dynamiczne
położeniowe
analiza 130
zbieranie 128
Dane badania dynamicznego
położeniowego
informacje 132
Dane badania Skośne odchylenie
analiza 64

Badania VOR 58
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zbieranie 62
Dane badania Zmiana położenia
analiza 138

Ekran oprogramowania OTOsuite
Vestibular 14
Eksport
PDF 183

informacje 140
zbieranie 136
Dane dotyczące położenia
przybliżanie 254
Dane nieprzetworzone

XML 183
Etykiety 246
Export
ASCII 183

opisy plików 250
Dane normatywne 92, 196
Dane normatywne zależne od
wieku 93
Dane próby kalorycznej
analiza 154
analiza strączków i motylków 159
informacje 156
zbieranie 152
Dane sakad
analiza 69
zbieranie 66
Dane sakady
informacje 70
Dane skośnego odchylenia
informacje 65
dane spojrzeniowe
analiza 53
zbieranie 50
dane VOR
zbieranie 58
Dane VOR
analiza 60
informacje 61
Dix-Hallpike 127
Drugi monitor
wyświetlanie wideo badania
położeniowego 125
wyświetlanie wideo
okoruchowego 49
wyświetlanie wideo próby
kalorycznej 151
Dzienniki błędów 217
E
E-mail 210
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G
Gąbka twarzowa
wymiana 32
GDT 215
H
Hallpike-Stenger 127
Heksagram 104
I
Importuj 184
Informacje 216
dane badania dynamicznego
położeniowego 132
dane badania Zmiana
położenia 140
dane dotyczące ruchów
impulsowych głowy 95
dane próby kalorycznej 156
dane sakady 70
dane skośnego odchylenia 65
dane spojrzeniowe 54
dane VOR 61
Informacje o obiekcie
dostosowywanie 224
opcje 205
Informacje zwrotne o położeniu
głowy 195
informacje zwrotne o położeniu
ruchów głowy
domyślnie włączone
badania SPV 49, 125
nie używane
badania VOR 194
badanie skośnego
odchylenia 194
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Informacje zwrotne o położeniu
ruchów głowy
domyślnie włączone
badania ruchów impulsowych
głowy 195
Instalacja 218-219

M
Minimalne wymagania
sprzętowe 218
Mnożniki 264
Moduł uruchomieniowy 15
Monitor zewnętrzny
konfigurowanie 222
wyświetlanie badań
okoruchowych 49
wyświetlanie badań
położeniowych 125

J
Jednookularowe wideookulary
Frenzla 165
Język 211
K
Kalibracja

N

algorytm 248

Nagranie wideo

okoruchowe 44

Szybkość nagrywania
pomieszczenia 167
Nagrywanie ruchu gałki ocznej

położeniowe 120
próba kaloryczna 146
ruchy impulsowe głowy 77
Kamera internetowa

wideo badania
położeniowego 117

instalacja 222
Kody odrzucania sakad

wideo okoruchowe 41
wideo ruchów impulsowych
głowy 82

algorytm 259
Konfiguracja 218
Konfiguracja użytkownika 208
Kopia zapasowa 214

Nagrywanie wideo 165
badanie ruchów impulsowych
głowy 165
ruch gałek ocznych
położeniowe 117
ruch gałki ocznej

L
LARP, badanie ruchów impulsowych
głowy 75
Lista badań

okoruchowe 41
ruchy impulsowe głowy 82
Szybkość nagrywania oka 167

analiza połączonych badań 24
pojedyncze badania 20

Nieprzetworzone dane 250
obliczanie latencji 252

przegląd pacjenta 29

położenie gałki ocznej 254

Lista pacjentów 25
Chartr 183
eksport pacjenta 183

O

import pacjenta 184

Obszary ekranu

operacje na listach 181
Listy raportów
dostosowywanie 174
importowanie przykładowych
list 223
Lokalizacje przechowywania 226
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zmiana rozmiaru 17
odtwarzanie
dane VOR 61
Odtwarzanie
dane badania Dynamiczne
położeniowe 134
dane badania Skośne
odchylenie 65
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dane badania Zmiana
położenia 142
dane dotyczące ruchów
impulsowych głowy 112

zwierciadło 31
Dopasowanie

dane próby kalorycznej 158

oprogramowanie układowe 216

dane sakad 71

podłączanie 221

dane spojrzeniowe 56

przygotowanie 31

Niewłaściwe 34
Właściwe 34

nagrywanie wideo 169
odtwarzanie wideo

założenie 33
Opaska

dane badania Dynamiczne
położeniowe 134
Odtwarzanie wideo

wymiana 32
Opcje
informacje o obiekcie 205

dane badania Skośne
odchylenie 65
dane badania Zmiana
położenia 142
dane dotyczące ruchów
impulsowych głowy 112

kolory 192
ogólne 187
okoruchowe 193
położeniowe 198
próba kaloryczna 200
raport 206

dane próby kalorycznej 158
dane sakad 71
dane spojrzeniowe 56
dane VOR 61
nagrywanie wideo 169
Okno krzywych próbnych 87
Okoruchowe

ruchy impulsowe głowy 195
Opcje koloru 192
Opcje zasilania 256
Operator 195
Oprogramowanie
instalacja 218
odinstalowywanie 228

analiza

ponowna instalacja 229

skośne odchylenie 64

różne procedury 228

spojrzeniowe 53
VOR 60
kalibracja 44
nagrywanie ruchu gałki ocznej 41
opcje 193
opis badania skośnego
odchylenia 62
opis typów badań sakadowych 66
opis typów badań
spojrzeniowych 49
opis typów badań VOR 58
optymalizowanie zbierania 49
sprawdzanie kalibracji 46
wyświetlanie gałki ocznej na
drugim monitorze 49
Okulary 31
czyszczenie
powierzchnia 31
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specyfikacje 236
uaktualnianie 228
Osłabienie jednostronne
bitemiczne 161
monotermiczne 161
P
Pacjent
istniejący 26
nowy 25
przegląd 29
scalanie 28
Panel nawigacyjny
opis 14
Pilot
opis regulatorów badania 17
zgodne modele 218
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Pilot do prezentacji 17

wyświetlanie gałki ocznej na
drugim monitorze 151

Zgodne modele 218
położeniowe

Protokół automatyczny 16

sprawdzanie kalibracji 122
Położeniowe

Przeglądanie opcji raportu 175
Przewaga kierunkowa
bitermiczne 161

analiza

monotermiczne 161

dynamiczne
położeniowe 130

Przewracanie 127

zmiana położenia 138

Przeznaczenie 9

kalibracja 120
nagrywanie ruchu gałki
ocznej 117

Przygotowanie pacjenta 31

opcje 198
opis typów badania dynamicznego
położeniowego 127
opis typów badania Zmiana
położenia 135

R

optymalizowanie zbierania 125
wyświetlanie gałki ocznej na
drugim monitorze 125
Ponowna analiza
dane badania Dynamiczne
położeniowe 133
dane badania Zmiana
położenia 141
dane dotyczące ruchów
impulsowych głowy 96
dane próby kalorycznej 157
dane sakady 71
dane spojrzeniowe 55
Prędkość fazy wolnej (SPV)
algorytm 258, 267
wykres
dynamiczne
położeniowe 131
próba kaloryczna 155
spojrzeniowe 53-54
zmiana położenia 139

Przykładowe dane 224

RALP, badanie ruchów impulsowych
głowy 75
Raport 171
edycja 171
opcje 175, 206
przyciski paska narzędzi 180
Rozmiar pliku wideo 267
Rozwiązywanie problemów 231
Ruch gałki ocznej
monitor zewnętrzny 49, 125,

151
nagrywanie wideo badania
położeniowego 117
nagrywanie wideo
okoruchowego 41
nagrywanie wideo ruchów
impulsowych głowy 82
Ruchy impulsowe głowy 73
algorytm 249
analiza
jedno badanie 90
sakada chwytająca 106
badania
ruchy impulsowe i SHIMP 73
dane normatywne 92, 196

Prędkość szczytowa 94
Prezentacja, pilot

dane postępu 116

opis regulatorów badania 17
Próba kaloryczna

informacje 95

heksagram 104
kalibracja 77

kalibracja 146

nagrywanie ruchu gałki ocznej 82

opcje 200

okno krzywych próbnych 87

optymalizowanie zbierania 151

opcje 195
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Indeks

optymalizowanie zbierania 82

baza danych 212

przygotowanie pacjenta 31

dzienniki błędów 217

sprawdzanie kalibracji 79

GDT 215

wykres w czasie rzeczywistym 86

informacje 216
oprogramowanie układowe
okularów 216

wykresy postępu 115
zbieranie danych 87
zmiana wyświetlania 96
S
Sakada chwytająca

ustawienia stacji roboczej 210
usuwanie
wideo — tylko nagranie 22
Usuwanie

analiza 106
kryteria 95
Sakkady jawne 101, 110

badanie 21
wideo 21
Uwagi

Sakkady ukryte 103, 111

dodawanie 20

Scalanie pacjentów 28

edytowanie 23

Spojrzeniowy 49

narzędzia do edycji 23

Spontaniczne 50
Sprawdzanie kalibracji

przeglądanie opcji raportu 23,

okoruchowe 46

175
Użytkownik docelowy 9

położeniowe 122
próba kaloryczna 148

V

ruchy impulsowe głowy 79

VORS 58
VVOR 58

Ś
Środkowy punkt odniesienia 75
Środowisko badania
okoruchowe 41
położeniowe 117
ruch impulsowy głowy 73

W pozycji bocznej leżącej 127
Wykres motylkowy 159, 163
wykres położenia gałki ocznej
wyświetlanie analizy 53, 57, 64,
69, 130, 139, 155, 160
Wykres położenia gałki ocznej 19

S
Symbole 245

podczas zbierania 51, 63, 68, 129,
137, 153

T

Wykres spojrzeniowy 56

Tabele deklaracji 239

Wykres w czasie rzeczywistym 86
Wykresy

Tryb szkolenia 84
Tryby widoku
przełączanie między trybami 18
U
Ustawienia stacji roboczej 210
e-mail 210
język 211
Ustawienia systemowe
administrator 208

274

W

odtwarzanie
dane badania Dynamiczne
położeniowe 134
dane badania Skośne
odchylenie 65
dane badania
Spojrzeniowy 56
dane badania Zmiana
położenia 142
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Indeks

dane sakad 71
dane VOR 61
opcje koloru 192
Wykrywanie źrenicy
okoruchowe 42
położeniowe 117
próba kaloryczna 144
ruch impulsowy głowy 73
Wymagania sprzętowe 218
Wyświetlanie strączków 159-160
wzmocnienie
analiza 91, 93
X
XML, mnożniki 264
Z
Zmiana nazw badań 21
Zmiana rozmiaru obszarów ekranu 17
Zsynchronizowane wideo
pomieszczenia
instalacja 222
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