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1

Inledning
Gratulerar! Du äger nu ett sofistikerat nytt ICS Impulse-system som utvecklats i samarbete med Doktor Ian Curthoys,
Michael Halmagyi och andra på Sydneys universitet.
För att du ska kunna få största möjliga användning för ICS Impulse-systemet medföljer en handbok, praktiska snabbguider
samt träningsvideor. Den elektroniska versionen av användarhandboken medföljer programmet. Denna handbok
uppdateras varje gång du installerar en ny version av OTOsuite Vestibular. Vi hoppas att du ska tycka att systemet är enkelt
att använda och att medföljande tips och information ska göra din datainsamling mer korrekt vad gäller din bedömning av
vestibulära sjukdomar, testresultat och inläsning av patientinformation.

1.1

Beskrivning av enheten
ICS Impulse är en kombination av hårdvara och programvara. Patienten bär ett par lätta, tätt åtsittande glasögon på vilka en
mycket liten, lätt och snabb USB-videokamera och en halvförsilvrad spegel är monterade. Denna transparenta spegel
reflekterar bilden av patientens öga in i kameran. Ögat lyses upp av en lysdiod som sänder ut lågfrekvent infrarött ljus som
är osynligt för patienten. En liten sensor på glasögonen mäter huvudrörelsen. Hela glasögonsystemet väger mycket lite,
men det måste sitta åt ordentligt på huvudet för att minimera risken att glasögonen glider av. Programvaran registrerar och
visar informationen som samlats in under ett så kallat huvudimpulstest – ”head impulse test”. Det grundläggande
huvudimpulstestet startar med att testaren står bakom patienten som bär glasögon. Medan patienten ombeds att titta på
fixeringspunkten på en projiceringsyta framför honom/henne roterar testaren patientens huvud horisontellt i en liten
vinkel (ca 10–20 grader) på ett snabbt, abrupt och oförutsägbart sätt med varierande riktning och hastighet. Glasögonen
samlar in både huvud- och ögondata. Gyroskopet mäter huvudrörelsernas hastighet (stimuluset). Höghastighetskameran
fångar bilden av ögat. Programmet OTOsuite Vestibular bearbetar huvudhastighetsdata och hastighetsdata för ögonrörelse
(svaret). Simultana datavisningar för huvudrörelsen och ögonrörelsen gör att läkaren kan avgöra om svaret ligger inom
normala gränser eller inte.
OTOsuite Vestibular-programvaran registrerar och visar informationen som samlats in under Positionell- och Ögonmotoriktest Ett Positionell-test utförs genom att man flyttar patienten från en position till en annan. I exemplet Dix-Hallpike
sitter patienten ned, och patientens huvud är vridet 45 grader åt ena sidan. Sedan flyttas patienten från sittande till
liggande ställning. Ett Ögonmotorik-test utförs genom att patienten tittar i olika riktningar eller i olika miljöer. I exemplet
Blickriktning sitter patienten ned och ombeds titta åt vänster, höger, upp, ned eller mot mitten. Blickriktning-testet kan
utföras med eller utan ögonocklusion. För både Positionell och Ögonmotorik samlar glasögonen in huvud- och ögondata.
Accelerometern i den lilla sensorn registrerar patientens huvudposition. Informationen hämtas och patientens
huvudposition och alla rörelser visas i programvaran. Höghastighetskameran fångar bilden av ögat. OTOsuite Vestibularprogrammet bearbetar hastighetsdata för ögonrörelse (svaret). Ögonrörelsen analyseras för att fastställa de långsamma
fashastigheterna (SPV). Huvuddata används endast under insamlingen för att visa om patientens huvud rör sig och för att
guida testaren till en korrekt positionering av patientens huvud för testet. Detta är vad vi kallar ”Information om
huvudposition”. Tester där hastighet för långsam fas beräknas visar ögonrörelsespårning och punkter för hastighet för
långsam fas i ett diagram. I Ögonmotorik finns två test, VOR och Vertikal avvikelse, som inte är SPV-tester. VOR
(vestibulär okulär reflex) kan användas med både VVOR och VOR suppression (VORS ). Detta test är mycket likt
huvudimpulstestet, men huvudrörelsen är långsam (0,5 Hz) och liten (10 grader). I VVOR sitter patienten ned, och
undersökaren flyttar patientens huvud från sida till sida (som en sinusoid) medan patienten tittar på en fast punkt. I VORS
sitter patienten ned, och undersökaren flyttar patientens huvud från sida till sida (som en sinusoid) medan patienten tittar
på en rörlig punkt som projiceras med en laserstråle från glasögonen. Analysen liknar huvudimpulsanalysen, där simultana
datavisningar för huvudrörelsen och ögonrörelsen gör att klinikern kan avgöra om svaret ligger inom normala gränser eller
inte. I Vertikal avvikelse (kallas även förtäckningsprov eller alternativt förtäckningsprov) sitter patienten ned och testaren
ömsom täcker och avtäcker ett öga. OTOsuite Vestibular-programvaran mäter ögonrörelsespårning när ögat är dolt och inte
dolt och visar en genomsnittlig växling av ögonpositionen.
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1.2

Avsedd användning
ICS Impulse-systemet används för bedömning av den vestibulokulära reflexen (VOR) och nystagmus genom mätning,
registrering, visning och analys av ögon- och huvudrörelser.

1.3

Avsedd användare
Anm • ICS Impulse-systemet är endast avsett för användning av utbildad medicinsk personal.

I den här handboken beskrivs hur du använder enheten tillsammans med programvaran för testning av det vestibulära
systemet hos barn och vuxna. Läsaren förväntas ha förkunskaper om de medicinska och vetenskapliga fakta som ligger
bakom proceduren. Av detta skäl omtalas endast undersökningsmetoderna i de fall det är nödvändigt för en korrekt och
säker användning av ICS Impulse-systemet.
Mer information finns i vHIT-träningsvideon eller på www.icsimpulse.com. Lär dig mer om forskningen bakom ICS Impulse
på www.headimpulse.com.

1.4

Om den här användarhandboken
Detta är din guide till de grundläggande funktioner som krävs för att hantera OTOsuite Vestibular och de olika
OTOsuite Vestibular-modulerna. Här ingår nyckelfunktioner som att skriva ut testresultat, hantering av patient- och
användaradministration samt data- och testenhetshantering.

Övning
Bekanta dig med funktionerna i OTOsuite Vestibular och testenheten innan du utför tester på patienter. Se sidan ► 82 för
information om övningsläget som du kan använda för att lära dig att utföra en huvudimpulsmanöver på korrekt vis innan du
utför tester på en patient.

1.4.1

ICS Impulse Säkerhet
Den här handboken innehåller information och varningar som du måste följa för att säkerställa säker användning av ICS
Impulse-systemet.

Försiktig • Lokala lagar och föreskrifter måste alltid följas.

Relevant säkerhetsinformation anges och allmänna säkerhetsaspekter beskrivs på sidan ► 11.

1.5

Typografiska konventioner
Användning av rubrikerna Varning, Försiktigt och Anm.
Användarhandboken använder skyddsanvisningar på följande sätt för att uppmärksamma information om korrekt och säker
användning av enheten eller programvaran:

Otometrics - ICS Impulse USB
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Varning • Anger att användaren eller patienten riskerar att dö eller drabbas av allvarliga skador.

Försiktig • Anger att användaren, patienten, själva enheten eller data riskerar att skadas.

Anm • Visar att du bör vara uppmärksam.

1.5.1

Hitta i den här användarhandboken
Fönsterflikar, ikoner och funktioner som går att välja är fetmarkerade, till exempel i:

•

10

Klicka på Spara

Otometrics - ICS Impulse USB

2 Säkerhetsanmärkningar och varningar

2

Säkerhetsanmärkningar och varningar
Användarhandboken innehåller information och varningar som måste iakttas för att de enheter och det program som
handboken gäller ska vara säkra att använda. Lokala lagar och föreskrifter måste alltid följas.
Produkter från Otometrics ICS är inte utformade för att användas med några enheter som inte godkänts av Otometrics.
Kombinationen av ej godkända delar kan resultera i ökat elektrisk läckage. Alla delar av ICS Impulse-systemet är anpassade
för att användas bland patienter.
Se till att all information och alla varningar i testenhetens användarhandbok följs när ICS Impulse-systemet används
tillsammans med en testenhet.
Se de specifika handböckerna för säkerhetsinformation gällande testmoduler och testenheter.
1. Det finns inga delar i ICS Impulse-systemets glasögon som användaren kan åtgärda. Av säkerhetsskäl, och för att
garantin ska gälla, måste service och reparation av den elektromedicinska utrustningen alltid utföras av tillverkaren
eller av servicepersonal på auktoriserade verkstäder. Om något fel uppstår skriver ni en detaljerad beskrivning av
felet/felen och kontaktar leverantören. Använd inte en defekt utrustning.
2. Utsätt inte enheten för några vätskor. Ingen fukt får komma in i enheten. Fukt inuti enheten kan skada instrumentet
och leda till att användaren eller patienten riskerar att få en elstöt.
3. Använd inte instrumentet i närheten av lättantändliga medel (gaser) eller i syrerika miljöer.
4. En laserprodukt i klass 2 används för kalibrering. Laserstrålen projekteras från glasögonens framsida mot ett fast
underlag.

Försiktig • Titta inte direkt in i laserstrålen. Användning av styrenheterna för justeringar eller procedurer
som inte omtalas här kan orsaka exponering för farlig strålning.

5. Det rekommenderas att man installerar enheten i en miljö som minimerar statisk elektricitet. Till exempel
rekommenderas antistatmattor.
6. Inga delar får förtäras, brännas eller användas i några andra syften än de som beskrivs i avsnittet Avsedd användning i
den här användarhandboken.
7. Enheten kan kasseras som vanligt elektroniskt avfall, i enlighet med de lokala förordningarna.
8. Av säkerhetsskäl, måste tillbehör som ansluts till utrustningens utgående uttag vara identiska med den typ av tillbehör
som levereras tillsammans med systemet.
9. Enheten kopplas från strömförsörjningen genom att dra ut USB-kabeln.
10. Rör inte icke-medicinska delar, som datorn eller skrivaren, samtidigt som du rör patienten.
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11. Exponering av elektromagnetiska fält kan resultera i interferens med processen för insamling av korrekta mätningar. ICS
Impulse -systemets kameror och gyroskop är känsliga för elektroniska störningar. Undvik statiska urladdningar och
elektromagnetiska fält.
12. Avbryt omedelbart användningen av utrustningen om hudirritation eller obehag uppstår.
13. Installation av programvara från tredje part (applikationer, program eller verktyg) som inte specificerats av Natus
Medical Denmark ApS kan äventyra systemets säkerhet eller effektivitet.
14. ICS Impulse-systemet måste installeras och tas i bruk i enlighet med EMC-informationen i denna användarhandbok.
Bär- och flyttbar RF-kommunikationsutrustning kan påverka medicinsk elektronisk utrustning. ICS Impulse-systemet kan
störas av annan utrustning med CISPR-emissionskrav.
15. Användning av tillbehör och kablar som inte är specificerade för denna enhet kan göra att ICS Impulse-systemets
emissioner ökar eller att dess immunitet försämras. Mer information finns på sida ► 230.
16. ICS Impulse-systemet får inte användas bredvid eller ovanpå annan utrustning. Om systemet måste placeras i direkt
anslutning till annan utrustning måste utrustningen hållas under uppsikt för att bekräfta normal drift för den använda
konfigurationen.
17. Det sitter en liten kylfläkt inne i glasögonhuset. För den händelse att öppningen för kylfläkten blockeras, vilket är
ytterst osannolikt, kan temperaturen på de delar av glasögonen som kommer i kontakt med patienten bli varmare än
42,2 °C.
18. Head impulse test ska inte utföras på patienter med nackskador eller på patienter som har blivit tillsagda av sina läkare
att begränsa eller undvika nackrörelser.
19. Varningar – anmärkningar

När utrustning ansluts till USB-uttagen måste följande beaktas:
•

All utrustning måste vara certifierad enligt relevanta EN/IEC-standarder, t.ex. EN/IEC 60950.

•

Vid användning av ansluten utrustning i patientmiljö, se Anm. 1. Kontrollera att det elektriska
systemet för medicinskt bruk uppfyller kraven i EN 60601-1 eller IEC 60601-1 (2005), tredje utgåvan.

Anm. 1: ICS Impulse-systemet ingår i ett elektriskt system för medicinskt bruk. Den person som monterar
ett elektriskt system för medicinskt bruk måste tänka på att den utrustning som ansluts kanske inte
uppfyller samma säkerhetskrav som den aktuella produkten, vilket kan leda till att ICS Impulse-systemets
totala säkerhetsnivå försämras. ICS Impulse-systemet är konstruerat för att uppfylla kraven i EN 60601-1
eller IEC 60601-1 (2005), tredje utgåvan, under förutsättning att dator, skrivare m.m. är placerade utom
räckhåll för patienten, dvs. inte närmare än ca 1,5 m/5 fot.
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Systemstart
1. Starta datorn.
2. Dubbelklicka på ikonen OTOsuite Vestibular.

Anm • Livslängden hos glasögonens komponenter förlängs om du stänger av programmet när det inte används. Om
programmet lämnas öppet fortsätter fläkten att kyla glasögonen.

Inloggning

Anm • En administratörs användarnamn och lösenord finns tillgängliga med en ny installation av
OTOsuite Vestibular. TA INTE bort användarnamn eller lösenord på inloggningsskärmen förrän åtminstone ett nytt
användarnamn med lösenord har lagts till. Se till att minst en användare har administratörsrättigheter. Information
om hur du lägger till nya användare finns på sidan ► 202.

På inloggningsskärmen

Anm • Lösenordet är skiftlägeskänsligt.

1. Ange ditt användarnamn.
2. Ange ditt lösenord och klicka på OK.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Så här fungerar OTOsuite Vestibular-skärmen

Navigationspanel

A – Allmänna patientfunktioner inklusive införande av en ny patient och tillgång till listan över alla
patienter för vilka data samlats in. Öppna patientfunktioner inklusive ändring av patientdata och
körning av test(er) från listan Automatiskt protokoll. Insamlade tester öppnar en lista över alla
tidigare insamlade tester sorterade efter testdatum. Se sida ► 29.
B – Objekten grupperas i en menyuppsättning. Glasögonlicensen avgör vilka testgruppmenyer (t.ex.
Ögonmotorik , Huvudimpuls etc.) OTOsuite Vestibular som öppnas första gången du startar. Klicka
på

för att visa eller

för att dölja objekt som är listade i en gruppmeny. Inställningarna för

grupper från föregående session finns kvar om programmet startas om.

Anm • Tidigare insamlade data för patienten är markerade med ett kryss bredvid namnet på
varje testtyp.

C – Knapp för tillgång till Användarhandbok.

14

Statusfält

Knapp för att dölja eller visa navigeringspanelen (D), utloggningsknappen (E), aktuell operatör (F),
systemstatus (G), aktuellt datum (H) och aktuell tidpunkt (I).

Fönsterflikar

Flikarna högst upp motsvarar menygrupperna från vilka ett objekt i gruppen har öppnats. I detta
exempel är den översta fliken Ögonmotorik (K). Motsvarande flikar för undergrupper (J) finns
tillgängliga. Det aktiva fönstret är det fönster där data samlas in. På de andra fönstrens flikar kan
man visa och jämföra dataresultat.
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Uppstartsmodul
Vilket test som öppnas när OTOsuite Vestibular öppnas beror på inställningarna i Testalternativ. Från menyn Alternativ i
navigeringspanelen klickar du på Testalternativ. Detta öppnar fönstret Allmänt som innehåller inställningar för
Automatiskt protokoll:
•

Automatiskt protokoll satt till Av – När programmet startas är testet som öppnas den Uppstartsmodul som valts. För
att ändra till ett annat test väljer du ett från listan Uppstartsmodul.

•

Automatiskt protokoll satt till På – När programmet startas är testet som öppnas det första testet i Automatiskt
protokoll.

Starta datainsamling
För att starta datainsamlingen klickar du på testtypens namn i listan Automatiskt protokoll eller så klickar du på
testnamnet för aktuell testgrupp i navigeringspanelen.
•

Automatiskt protokoll – Klicka på Automatiskt protokoll i gruppen Testlistor.

Klicka på testtypsnamnet i listan.

Namn som är markerade i grått på listan visar att glasögonen inte inkluderar
en licens för den specifika testgruppen.
Se sidan ► 181 för information om modifiering av listan Automatiskt
protokoll.

Fönstret Testinställningar är det första fönstret. Alternativen i detta fönster överensstämmer med den valda
testtypen. Inställningen för Torsional matchar inställningen i Testalternativ.
Automatiskt protokoll satt till På – I slutet av varje insamling är det första fönstret för varje ny testtyp fönstret
Insamlingförutom under följande omständigheter:
•

ROI-storleken skiljer sig från föregående testtyp (till exempel Dix-Hallpike till Huvudimpuls

•

eller så krävs en Torsionalreferensram eftersom Torsional inte valdes för några av de föregående testtyperna
i listan.

För dessa undantagsfall är det första fönstret för varje ny testtyp fönstret Testinställningar.

Automatiskt protokoll satt till Av – När du klickar på testtypens namn sker en liknande procedur som när du klickar
på testtypens namn i navigeringspanelen: Ett fristående enskilt test samlas in och fönstret Analys visas i slutet av
insamlingen. För Ögonocklusion används inställningen som valts i testtypens namn (istället för inställningen som
valdes i Testalternativ). Denna inställning kan ändras i fönstret Testinställningar innan insamlingen startar.
•

Testnamn i navigeringspanelen – Klicka på testnamnet.
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I fönstret Testinställningar väljs den första radioknappen (radioknappen längst till
vänster). Ögonocklusion och Torsional ställs in i enlighet med Testalternativinställningarna. Ändringar i Ögonocklusion och Torsional är kvar om nya
testmanövrar väljs. När varje test slutförs visas fönstret Analys.

Fjärrkontroll
Med fjärrkontrollen finns en alternativ metod för vissa testfunktioner:

Information om
huvudposition

Innan datainsamlingen startar ska du istället för att klicka på Centrera trycka ned och
hålla in den vänstra knappen i minst två sekunder. (Skärmen uppdateras när du
släpper knappen.)

•

Starta ett test

Tryck på den vänstra knappen

•

Förlänga testet

Efter att datainsamlingen startar trycker du ned och håller in den vänstra knappen
tills en ton ljuder som bekräftar att testet förlängts. (Skärmen uppdateras när du
släpper knappen.)

•

Stoppa ett test

Tryck på den högra knappen

•

För att Infoga en
händelsemarkör på
registreringen för ett SPVtest

Tryck på den vänstra knappen efter att datainsamlingen startat

•

Markera registreringen
för Vertikal avvikelsetestet

Tryck på den vänstra knappen för att ange att ögat är dolt

•

Vid användning av

Tryck på den vänstra knappen för att ange att ögat inte är dolt

Mer information om fjärrkontrollen finns på sidan ► 211.

Ändra storlek på skärmområde

Anm • Om ett tjockt blått fält separerar ett område på skärmen, kan storleken på detta område ändras. Om du till
exempel vill ändra bredden på navigeringspanelen placerar du muspekaren över den blå stapeln tills en dubbelriktad
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pil (A) visas. Vänsterklicka och dra fältet till en ny placering. Staplarna separerar fönstren vertikalt så som visas här,
men de kan även separera fönstrena horisontellt.

Växla mellan visningslägen
Standardinställningen är att testresultat för alla tester (Ögonmotorik , Huvudimpuls och Positionell ) visas i fönster av
samma storlek (normalt visningsläge).
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Om du vill förstora ett fönster i gruppen klickar du på den lilla rutan längst upp till höger i fönstret.

Exempel på normalt visningsläge som visar ett litet fönster (A) (2D-analys för Huvudimpuls)
Återgå till normalt visningsläge genom att klicka på de två överlappande rutorna i det förstorade fönstret.

Exempel på normalt visningsläge som visar två överlappande fönster (B) (2D-analys)

18

Otometrics - ICS Impulse USB

4 Så här fungerar OTOsuite Vestibular-skärmen

Visning av ögonrörelsespårning
Visningen av tester som inkluderar ögonrörelseregistrering går att anpassa.
Beroende på inställningarna i Testalternativ visas horisontell (HR) och vertikal (VR) ögonrörelseregistrering i fönstret
Ögonrörelsespårning. Det finns separata inställningar för Insamling och Analys. Dessa inställningar påverkar alla patienter.

Du kan göra ändringar som endast påverkar den öppna patienten när du visar patientdata i Analys.
För att ändra visade registreringar markerar eller avmarkerar du aktuella kryssrutor i registreringens teckenförklaring. Den
nya inställningen är kvar under omanalys av testet. När patientfilen är stängd eller ett annat test väljs från testlistan för den
aktuella patienten ändras det visade fönstret i enlighet med vad som valts i Testalternativ.

Anm • Alla ändringar av inställningar i Testalternativ som görs medan patienten är öppen kommer att appliceras på
den öppna patienten.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Hantera testdata
För att se testdata öppnar du patienten. För att visa en lista över alla tester som samlats in för den öppna patienten går du
till gruppen Testlistor och klickar på Insamlade tester. Testerna är organiserade efter testdatum. Se sida ► 29.

5.1

Testlista – analys av fristående enkelt test
I fönstret Test kan du visa testlistan för en patient. Om du klickar på en kolumnrubrik kan du ändra ordningen på testen för
att göra det enklare att hitta ett specifikt test. Kommentarer kan läggas till i ett specifikt test.

Välja ett test
Om du vill visa ett specifikt test klickar
du på fliken Test och sedan på önskat
test så att det markeras.
För att göra det enklare att hitta ett
specifikt test kan du klicka på
kolumnrubrikerna. Klicka till exempel
på rubriken Datum och tid om du vill
ändra ordningen från stigande (äldre till
senare poster) till fallande (senaste till
äldre poster).

Lägga till kommentarer till ett valt test
Mer information om testkommentarer hitta du på sidan Skriva testkommentarer ► 23.
Markera testet och lägg till kommentarer i
•

fönstret Kommentarer eller

•

klicka på fönstret Kommentarer som innehåller redigeringsverktyg.

Kommentarer visas i både Test-fönstret och fönstret Kommentarer

Om du vill markera en fil för särskilda ändamål (till exempel för att indikera onormala resultat) markerar du kryssrutan
under kolumnrubriken som är markerad med den unika identifieringssymbol:
.
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Radera ett test
Om du vill radera ett test markerar du det och klickar på Radera test. Mer information om hur du väljer ett test finns på
sida Välja ett test ► 20.

Försiktig • Om du väljer att ta bort ett valt test och klickar på Ja när du blir tillfrågad, raderas alla testdata
permanent. Det går inte att hämta testet.

Radera videoinspelningar
Du bör inte spara videofilmer som inte behövs. På så vis sparar du hårddiskutrymme. När en videoinspelning har raderats
kan den inte återskapas.
När inställningen i alternativen Allmänt för Spara videor automatiskt är satt till Av visas ett meddelande som frågar om
du vill spara videon varje gång en ny video skapas. Detta alternativ gör det möjligt att endast spara de videor du behöver.
Om testet innehåller både ögonvideo och rumsvideo går det inte att radera bara ögonvideo eller bara rumsvideo.
Om du vill radera videofilmerna för ett visst test klickar du på Radera video. Mer information om hur du väljer ett test
finns på sida ► 20.

Byta namn på ett test
Om ett test utförts under fel namn (till exempel var det valda Kalorisk testet Vänster, kallt men Kalorisk-testet som
utfördes var Höger, kallt) går det att byta namn på testet. Klicka på Byt namn på test. Välj nytt testnamn från den
nedrullningsbara listan. Om status för Ögonocklusion inte är korrekt ska du markera eller avmarkera kryssrutan för
Ögonocklusion. Klicka på Spara.
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Huvudimpuls Videofilmerna
Se sidan ► 109 för information om att radera videor från fönstret Huvudimpuls Uppspelning.

In-/uppspelning av video Videofilmerna
Om du vill radera videofilmer går du till menyn Videofilmer och klickar på In-/uppspelning av video. Klicka på
Uppspelning. Om testet inte är markerat, klickar du på aktuellt test så att det blir markerat. Klicka på Radera video.

Försiktig • Om du väljer att ta bort videoinspelningar för det valda testet och klickar på Ja när du blir tillfrågad,
raderas alla videodata permanent. Det finns inga möjligheter att återställa videoinspelningen.
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Skriva testkommentarer
Testkommentarer läggs till i fönstret Kommentarer som innehåller redigeringsverktyg.

Kommentarer Fönstret
(Huvudimpuls )

Klipp ut markerad text
Kopiera markerad text
Klistra in text som kopierats eller klippts ut
Fet stil
Kursiv stil
Understruken stil
Ångra (text, formatering etc.) senast åtgärd
och fortsätter i omvänd ordning mot hur
åtgärderna utfördes.
Ångra en ångraåtgärd med start från den
senaste ångraåtgärden och fortsätter i
omvänd ordning mot hur ångraåtgärderna
utfördes.

Kommentarer som läggs till under testning sparas i enlighet med testtypen och sessionen och kan visas och redigeras i
fönstret Kommentarer för det valda testet.

Redigera kommentarer
Kommentarer visas i både Test-fönstret och fönstret Kommentarer

Kommentarer kan redigeras i fönstret Kommentarer för det valda testet. I kolumnen Kommentarer i fönstret Test kan du
lägga till och ta bort text.

Kommentarer i fönstret Granska rapportalternativ
Testkommentarer som läggs till under analysen kan visas, men inte redigeras, i fönstret Granska rapportalternativ.
Kommentarer kan inkluderas i rapporten.
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5.2

Testlista – kombinerad testanalys
I detta fönster med listor över test kan du välja vilka tester som ska vara med i en kombinerad testanalys. Denna testanalys
visas i analysfönstret (till exempel Sexhörnsdiagram-analysen för Huvudimpuls-testerna) och i rapporten.
Välja tester att ta med
Du kan lägga till ett eller flera test genom att klicka på knappen vid testnamnet i kolumnen Visa. Du kan ta bort ett eller
flera test genom att klicka på knappen vid testnamnet i kolumnen Visa.

24

Otometrics - ICS Impulse USB

6 Poster/listor med patientdata

6

Poster/listor med patientdata
Aktuell patient Gruppen
Gruppen Aktuell patient innehåller information om den patient som är öppen.

•

Klicka på Redigera om du vill ta bort patienten.

•

Klicka på Stäng om du vill stänga aktuell patient och starta en ny, tillfällig patient

Anm • Om ingen patient är öppen, är en temporär patient tillgänglig. Temporär patient tillåter test utan att
patientinformation måste anges.

Den tillfälliga patienten ges ett unikt nummer baserat på datum och tid då patientjournalen skapades (ååååmmddttmmss
där åååå=år, mm=månad, dd-dag, tt=timme, mm=minut och ss=sekunder).
När informationen är sparad uppmanas du att redigera informationen för den temporära patienten. Information om hur du
redigerar befintlig patientinformation finns på sidan ► 26.

Patientgrupp
Med den här gruppen kan du skapa en ny patient, visa en lista över befintliga patienter och granska alla test som finns
tillgängliga för en patient.

New Patient (Ny patient)
Om du vill ange information för en ny patient klickar du på New Patient (Ny patient) och lägger till patientinformation i
formuläret:
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•

Poster som inte kan lämnas tomma markeras med en asterisk (*).

•

Maximalt antal tecken för samtliga fält är 45.

•

Patient-ID kan vara numeriskt, alfabetiskt eller en kombination av siffror och bokstäver.

•

Om du vill ange kön klickar du på nedåtpilen och väljer lämpligt alternativ.

•

Födelsedatum avgörs av datorns konfiguration och visas som mm/dd/åååå eller dd/mm/åååå där mm=månad, dd=dag
och yyyy=år. Endast numeriska tecken får användas (alpha-tecken kan inte användas).

Anm • Patientens födelsedatum krävs för att bestämma de åldersbaserade normativa data som används för gain
(hastighetskvot) för huvudimpuls.

Klicka på Avbryt om du vill stänga formuläret utan att spara några ändringar. Klicka på Spara om du vill spara
informationen.

Anm • Systemet varnar med ett meddelandet om ett obligatoriskt fält lämnas tomt.

Befintlig patient

Anm • En fullständig beskrivning av vad du kan göra med patientlistor finns på sidan ► 175.

Klicka på Patienter i gruppen Patientlista. Fönstret som visas ger åtkomst till befintliga patienter. Varje rad har
patientinformationen separerad i kolumner enligt informationstyp som patientens namn och identifieringsnummer.
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I dessa kolumner går det att söka efter en specifik patient genom att användaren skriver in några tecken från patientens IDinformation:
Efternamn.

För kolumner med tillgänglig sökfunktion klickar du under kolumnens titel. En vertikal markör
(A) och knappen för att rensa en sökning (B) visas.
•

Ange en eller flera bokstäver eller siffror att söka efter.

•

För att ta bort text du skrivit in klickar du på

.

Testerna som samlats in för en befintlig patient markeras med ett kryss i respektive testkolumn:

Ögonmotorik
Huvudimpuls
Positionell
Kalorisk
Videofilmer (Video Frenzel)

Anm • Den unika identifieraren (

) visar att användaren har valt att markera ett eller flera tester eller

videoinspelningar för ett specifikt syfte (till exempel kan de referera till avvikande resultat, resultat som ska användas i
en studie etc.).

Klicka på patientnamnet om du vill välja en patient. Med hjälp av knapparna längst ned i patientlistan kan du öppna och
redigera patientfilen:
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•

Klicka på Öppna (eller dubbelklicka) om du vill öppna patienten och visa testresultat.
Tidigare insamlade data för patienten är markerade med ett kryss bredvid namnet
på varje testtyp.

Anm • För att visa en lista över alla tester som samlats in för den öppna
patienten går du till gruppen Testlistor och klickar på Insamlade tester.
Testerna är organiserade efter testdatum. Se sidan ► 29.

•

Klicka på Redigera om du vill ändra befintlig patientinformation
Ändra patientinformation i följande formulär:

Poster som inte kan lämnas tomma markeras med en asterisk (*).
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Sammanslagning av två patienter
I fönstret Slå ihop kan man ta databasen från två patienter och slå samman till en patient.
1. Klicka på Patienter i gruppen Patientlista.
2. Klicka på fliken Slå ihop.

Anm • Det går inte att slå ihop en patient som är öppen med andra patienter. Den första patient som väljs
identifieras som Patient ett. Den andra patient som väljs identifieras som Patient två.

3. Välj de två patienter som ska slås samman.

Anm • Det går inte att slå ihop patienter om fler än två patienter valts.

4. Klicka på Slå ihop. (Knappen sitter längst ned i fönstrets högra hörn.)
5. Antingen från listan Patient ett eller listan Patient två väljer du Efternamn, Förnamn, Patientens ID, Kön och
Födelsedatum som ska slås ihop i den nya filen som skapas.

Anm • Ett val måste göras för varje fält, även om det inte finns någon information i de aktuella fälten i någon av
patientlistorna. Data slås samman i den patient som skapades först.

6. Klicka på OK. Ett meddelande visas som bekräftar att de valda patientfilerna slagits samman.

Insamlade tester Listan
För att visa en lista över alla tester som samlats in
för den öppna patienten går du till gruppen
Testlistor och klickar på Insamlade tester.
Testerna är organiserade efter testdatum.
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Fönstret visar alla insamlade data för den aktuella
patienten. Testerna är organiserade efter datum
och testgrupp. (De senaste testerna står sist på
listan).
I varje testgrupp finns alla testtyper som utförs
inom den aktuella gruppen.
Klicka på ▶ för att dölja testlistan för ett specifikt
datum eller för en specifik testgrupp.
Klicka på ett testnamn för att visa testets data. Se
sidan ► 20 för information om testlistor.

Utloggning
Om du vill logga ut klickar du på Logga ut (A) längst ned till vänster på skärmen.

30

Otometrics - ICS Impulse USB

7 Inställningar före test

7

Inställningar före test

7.1

Patientförberedelse
Varning • Ett huvudimpulstest ska inte utföras på patienter med nackskador eller på patienter som har blivit tillsagda
av sina läkare att begränsa eller undvika nackrörelser.

Innan testningen ska patienten ges dessa allmänna rekommendationer:
•

Ingen alkohol får intas från 48 timmar innan test.

•

Använd inte make-up runt ögonen.

•

Ha på dig bekväma kläder.

7.2

Förbereda glasögonen

7.2.1

Rengöring och underhåll
ICS Impulse-glasögonen kräver inget preventivt underhåll. Observera följande rekommenderade riktlinjer gällande
rengöring och underhåll.
•

Låt linsskyddet sitta på kameran när glasögonen inte används.

•

Håll instrumentet så rent och dammfritt som möjligt. Avlägsna damm med en mjuk trasa.

•

Rengör vid behov glasögonhuset med en trasa fuktad med en mild blandning av rengöringsmedel och vatten. Ingen
fukt får komma in i glasögonen. Försäkra dig om att inte kylfläkten blir fuktig.

Försiktig • Spreja aldrig och sänk aldrig ned glasögonen i rengöringslösningen. Detta kan skada elektroniken och/eller
optiken.

•

Rengör vid behov spegeln och/eller kameralinsen med hjälp av den medföljande rengöringsduken. Fingeravtryck på
spegelytan kan orsaka inkorrekt pupillavkänning. Om kameran eller spegeln inte är rena kommer artefakter att synas
under datainsamlingen.

Försiktig • Om spegeln eller kameran rengörs på fel sätt kan ytorna bli repiga.

Försiktig • Det sitter en liten kylfläkt inne i glasögonhuset. Se till att fläktbladen inte blockeras.
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7.2.2

Byte av remmen
1. Ta bort glasögontätningen.
2. Använd en penna för att trycka ned plastklämman och dra ut
remmen ur glasögonen.
3. Upprepa på den andra sidan.
4. Lossa kabeln från båda klämmorna på remmen.

5. Hämta en ny remanordning
6. Klicka i remklämmorna på var sida om glasögonen.
7. Fäst kabeln vid båda klämmorna på remmen.

7.2.3

Byte av glasögontätning
Anm • Engångstätningen ska bytas ut för varje ny patient.

1. Du tar bort tätningen genom att böja glasögonen något på motsatt sida mot kamerasidan och knäppa loss
glasögontätningen. Lossa glasögontätningen från den andra sidan.
2. Släng den använda kudden på rätt sätt.
3. Hämta en ny kudde.
4. Justera fliken på glasögontätningen efter hålet på kamerasidan i glasögonen.
5. Säkerställ att glasögontätningen sitter inuti näsdelen.
6. Böj glasögonen något på motsatt sida och justera fliken på glasögontätning efter hålet på denna sida av glasögonen.
7. Kontrollera att båda sidor är sitter ordentligt genom att trycka på varje sida.
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7.3

Placering av glasögon
Om glasögonen är korrekt påtagna sitter de bekvämt på näsryggen och glider inte under testet.

Försiktig • Det är viktigt att glasögonen sitter bra. Felaktig glasögonpassning kan försämra datainsamlingen. Om
glasögonen glider kan det ofta ge felaktiga (för höga) hastighetskvoter.

Anm • Mer information finns i vHIT-träningsvideon eller på www.icsimpulse.com.

1. Innan du sätter på goggles på patienten ska du säkerställa
–

att de har en ny, oanvänd glasögontätning. Se sida ► 32.

–

spegeln är ren. Se sida ► 31.

Anm • Engångskudden måste bytas ut mellan varje patient.

Försiktig • Felaktig rengöring kan repa spegelytan.

2. Vid behov ska remmen bytas ut. Se sida ► 32.
3. Placera glasögonen på patientens ansikte över näsryggen.
4. Dra remmen över patientens öron och runt patientens bakhuvud.
5. Dra åt remmen tillräckligt för att säkerställa att glasögonen inte flyttar sig under testet.
6. Se till att kablarna inte är spända så att det finns flexibilitet för huvudrörelser under testingen, fäst kabelklämman i
patientens kläder längst upp på axeln.
7. Säkerställ att ögonen är vidöppna med ögonlocken placerade så att de inte stör pupillavkänningen. Justera huden runt
ögonen vid behov:
Luta nederdelen av glasögonen utåt och bort från ansiktet. Dra sedan ned huden nedanför ögonen och placera om
glasögonen så att de håller huden på plats. Luta överdelen av goggles utåt och bort från ansiktet. Dra sedan upp huden
ovanför ögonen och placera om goggles så att de håller huden på plats.
8. Gör en visuell inspektion av glasögonens passform.
9. Efter att glasögonen placerats på patienten och remmen dragits åt ska du kontrollera hur de passar på personens
ansikte. Om det är glapp mellan glasögonen och patientens ansikte kan de glida. Om detta är fallet kan glasögontätning
nr 2 användas.
Glapp uppstår ofta när glasögontätning nr 1 används på en patient med en platt näsrygg, något som är vanligt på
personer av asiatisk härkomst.
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Typer av glasögontätning
Glasögontätning nr 1

Glasögontätning nr 2

Glasögonpassning
Felaktig glasögonpassning

Korrekt glasögonpassning
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Om fel glasögontätning används kan det resultera i dålig datakvalitet.
Exempel 1 – Data från en koreansk patient av asiatisk härkomst
Med glasögontätning nr 1

Gainvärdena är utspridda och de registrerade av ögonrörelserna är större än huvudrörelserna. Den här typen av data
samlas in när glasögonen glider.
Med glasögontätning nr 2

Gainvärdena är samlade och ögonrörelsernas amplitud minskas. Den här typen av data samlas in när glasögonen sitter
korrekt.
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Exempel 2 – Data från en filippinsk patient av asiatisk härkomst
Med glasögontätning nr 1

Gainvärdena är samlade och ögonrörelserna är mindre än huvudrörelserna. Den här typen av data samlas in när
glasögonen sitter korrekt.
Med glasögontätning nr 2

Gainvärdena är utspridda och ögonrörelserna är otydliga. Eftersom glasögontätning nr 2 var obekväm blinkade
patienten överdrivet mycket vilket gjorde det svårt för patienten att fästa blicken på fixeringspunkten under
huvudimpulsmanövern.
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7.4

Ögonocklusionslösning och placering av glasögon

7.4.1

Förbereda
1. Testa inte i ett helt mörkt rum. Även om det kan verka konstigt, underlättar det om det finns lite ljus i rummet för att
skapa en helt ljustät testmiljö för patienten.
2. Patienter som har långa ögonfransar bör ta bort eventuell mascara. Mascara som fastnar på insidan av det svarta
fönstret på höger ögas spade (genom vilket pupillen spåras och ögat spelas in) försämrar både pupillspårningen och
inspelningen av ögat.

Viktigt • VIDRÖR INTE DET SVARTA FÖNSTRET
Vidrör inte det svarta fönstret när du hanterar spaden för höger öga. Hudfetter försämrar egenskaperna hos
fönstrets imskydd. Fingeravtryck försvårar spårningen av pupillen.

3. Skaffa en ögonocklusionslösning (innehåller en spade för höger öga och en lapp för vänster öga).

Försiktig • Ögonocklusionslösningen (VD) för engångsbruk ska bytas ut för varje ny patient; den ska inte rengöras
och återanvändas.

Spade för höger öga

Lapp för vänster öga

4. Tala om för patienten att de kommer att befinna sig i totalt mörker under en kort stund. Förklara att kameran i
glasögonen kan registrera ögonrörelserna, trots att de inte kan se ut.

7.4.2

Sätta fast höger ögonlapp
1. Ta bort plastskyddet från spadens baksida.
2. Be patienten att öppna ögonen stort.

Anm • Det är enklast att placera koppen om du sitter ned i samma nivå som patienten, i stället för att stå böjd över
honom eller henne.

3. Be patienten att titta rakt fram. Du vill ha pupillen i mitten av det svarta fönstret.
4. Om patientens ögonlock faller ned håller du upp det när du sätter dit koppen. Det hjälper till att hålla patientens ögon
vidöppna under testningen.
5. Vik tillbaka spadens innerkant och placera upphöjningen mot näsans högra sida.
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A. Upphöjning

B.

Vik tillbaka innerkanten

6. Se till att spaden är centrerad över ögat (inte vinklad uppåt eller nedåt).

Viktigt • VIDRÖR INTE DET SVARTA FÖNSTRET
Vidrör inte det svarta fönstret när du hanterar spaden för höger öga. Hudfetter försämrar egenskaperna hos fönstrets
imskydd. Fingeravtryck försvårar spårningen av pupillen.

7. Tryck mjukt runt kanterna så att du kan vara säker på att en tätning bildas hela vägen. Kontrollera att koppen är ljustät.

7.4.3

Sätta fast vänster ögonlapp
1. Ta bort plastskyddet från lappens baksida.
2. Be patienten att blunda med ögat.
3. Placera lappen med den breda sidan mot näsan. Se till att lappen sitter centrerad över ögat (inte vinklad uppåt eller
nedåt).
4. Tryck mjukt runt kanterna så att du kan vara säker på att en tätning bildas hela vägen. Se till att lappen inte släpper
igenom något ljus.

7.4.4

Kontrollera ljustätheten
1. Ge patienten några minuter så att ögonen hinner anpassa sig.
2. Fråga patienten om han eller hon kan se något synligt ljus. Patienten får INTE titta rakt mot en glödlampa (lysdiod,
halogenlampa eller vanlig glödlampa).
3. När ocklusionsspaden och lappen sitter fast ordentligt och patienten inte kan se något ljus, går du vidare med att sätta
på glasögonen på patienten.

7.4.5

Glasögonplacering över ögonocklusionslösningen
Anm • Innan du placerar glasögonen över ögonocklusionslösningen ska du kontrollera att de har en ny, oanvänd
glasögontätning.

1. I OTOsuite Vestibular-programmet öppnar du ett test i någon av testgrupperna Ögonmotorik eller Positionell, eller gå
till testgruppen Videofilmer och öppna In-/uppspelning av video.
2. Sätt på glasögonen på patienten med spaden centrerad på insidan av glasögonen.
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3. Spänn remmen så att glasögonen sitter säkert på patienten under testet, men de behöver inte vara lika hårt fastspända
som under huvudimpulstestning.

Anm • Remmen behöver vara tillräckligt spänd för att glasögonen ska sitta fast under testning (spontannystagmus,
blickriktning, positionell). Du behöver inte spänna remmen lika hårt som vid huvudimpulstestning. Om remmen sitter
för hårt trycks ögonocklusionslösningen in i ansiktet, vilket känns obehagligt och försvårar inspelningen av
ögonrörelser.

4. Kontrollera att ögat är centrerat i spadens öppning.
Bra placering

Dålig placering

A. Ej vertikalt centrerat: Mer av det övre ögonlocket ska synas.
B. Ej vertikalt centrerat: Mindre av området under ögat ska synas.
C. Ej horisontellt centrerat: Spadens innerkant är inte tillräckligt nära näsan.
Du kan se ögonvrån vid täckkoppens kant.
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7.4.6

Ta bort ocklusionsspade och lapp
Anm • Det är behagligare för patienten om du avlägsnar ögonocklusionsspaden och lappen långsamt, än om du gör
det snabbt. Vid behov kan man placera lite vatten mellan patientens hud och koppen och/eller lappen för att göra
det lättare att ta av dem.

1. Be patienten att blunda.
2. Avlägsna spaden och lappen från patientens ansikte LÅNGSAMT.
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8

Ögonmotorik

8.1

Testmiljö
Miljön kan variera men du måste kunna placera patienten minst en meter från väggen (eller någon annan jämn yta som kan
användas som projiceringsyta).Positionen används för kalibrering och för Sackader- och VOR-testning. För Blickriktning
(Blickriktning- och Spontan)- samt Vertikal avvikelse-testning måste patienten inta en bekväm ställning, antingen sittande
eller liggande, med huvudet vridet i en vinkel på 30°.

För kalibrering och testning:

Anm • Patienten ska sitta i en stabil stol som inte kan rotera.

1. Välj en vägg där du kan placera patienten åtminstone en meter framför fixeringspunkten.
2. Sätt fast en av fixeringspunkterna som levereras med systemet på väggen på en plats där det är möjligt att placera
patienten rakt framför fixeringspunkten.

8.2

Videoinspelning av ögonrörelser under testning
Anm • Spela in måste vara markerad för att du ska kunna spela upp insamlade data.

Fönstret Video visar bilden av ögat.

Spela in (A) är valt enligt standardinställningarna. Videoinspelningen av ögat och datainsamlingen börjar samtidigt.

8.3

Pupillavkänning
För instruktioner om korrekt placering endast för glasögonen, se sidan ► 33.
För instruktioner om korrekt placering för lösningen med ögonocklusion (VD), se sidan ► 37.
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1. Välj test: Blickriktning, VOR, Vertikal avvikelse,eller Sackader.
2. Välj testtyp. Exempelvis finns det två testtyper för testet Blickriktning: Blickriktning och Spontan.

Anm • Ögonocklusion ska inte vara markerad när kalibrering utförs.

3. Om du använder ögonocklusionslösning markerar du kryssrutan Ögonocklusion.

Anm • Utan licens går det inte att avgöra förekomsten av Torsional nystagmus under testningen. Med licensen kan
man använda ögonrörelseregistreing och ett SPV-diagram.

4. Markera kryssrutan Torsional för att samla in Torsional-data. (Om du vill ha Torsional som förinställning ska du välja
detta alternativ för denna testtyp i aktuellt fönster för testgruppen i Testalternativ. Se sidan ► 259 för mer
information om större videostorlek när Torsional väljs.
5. Välj testmanöver (A). Exempelvis finns det sju manövrar för testet Blickriktning: Centrera, Vänster, Rebound –
vänster, Höger, Rebound – höger, Upp, och Ned.

Anm • Vid val av Ögonocklusion eller Torsional ändras filmens bildrutehastighet till 60 fps (bildrutor per sekund).
Med denna hastighet kan kameran vara öppen längre (öka exponeringen för ljus) vilket ger bättre bildkvalitet.
När Ögonocklusion väljs visas ett kryss i kolumnen för ögonocklusion (VD) i testlistan.

6. Under insamling av Torsional-data
A. Be patienten titta rakt fram och hålla ögonen vidöppna.
B. Klicka på Insamling. Torsional-referensramen visas längst ned i högra hörnet av fönstrets Testinställningar.
Referensramen jämförs med insamlade data för att fastställa om ögat uppvisar en torsional rörelse. Referensramen kan
användas för alla efterföljande SPV-tester. Om kvaliteten är dålig ska du instruera patienten på nytt och återigen klicka
på Insamling.
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Bra kvalitet

Dålig kvalitet

7. Positionera patienten. Se sidan ► 41.
8. Placera ROI (Region of Interest – Intresseområde) runt pupillen:
–

klicka på den gröna rutan och dra den så att den är centrerad över pupillen, eller

–

klicka på pupillen för att centrera pupillen inuti den gröna rutan.

9. Gå till fönstret Video och välj den typ av bild som ska visas: Bild i gråskala (A) eller Pupillposition (B).

Anm • Alternativen Bild i gråskala och Pupillposition används endast vid inställning av pupillidentifiering.
Ögonvideo spelas alltid in i gråskala.

10. Om pupillen inte identifierades automatiskt ska du välja Automatisk tröskelvärdeinställning. Systemet centrerar
hårkorset i pupillen.
11. Be patienten att stirra på fixeringspunkten. Verifiera pupillregistreringen genom att observera hårkorset. Om hårkorset
inte kan följa pupillen (det hoppar runt och centreras inte i pupillen) justerar du tröskelreglaget med knapparna + och
-.
Pupillavkänning säkerställer att systemet följer pupillen korrekt under kalibreringen och vid datainsamlingen.
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Anm • Gör ytterligare justeringar för att ta bort vita punkter som eventuellt uppträder utanför den vita cirkelbilden i
pupillen.

12. Välj OK för att acceptera ROI-position.
13. Om kalibrering inte utförts tidigare, fortsätt på sidan ► 44.

8.4

Kalibrering
Försiktig •

Under denna procedur sätts båda laserstrålarna på. Titta inte direkt in i laserstrålen. Användning av

styrenheterna för justeringar eller procedurer som inte omtalas här kan orsaka exponering för farlig strålning.

1. Klicka på Laser på för att sätta på båda laserstrålarna.

2. Be patienten att placera de vänstra och högra punkterna på samma avstånd från fixeringspunkten.

3. Be patienten att titta på den vänstra punkten, sedan på den högra. I fönstret Video kontrollerar du att hårkorset
fortsätter att följa pupillen.
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Anm • Använd fönstret Realtidsregistrering (X-axlar i sekunder) för att övervaka huvud- och ögondata. Genom att
observera den orangea registreringen av huvudrörelse den gröna registreringen av ögonrörelse kan du avgöra om
patienten rör huvudet eller ögonen (i stället för att stirra på fixeringspunkten), blinkar överdrivet mycket eller inte
följer de instruktioner som ges (samarbetar inte).

4. Om hårkorset inte kan följa pupillen (det hoppar runt och centreras inte i pupillen) justerar du tröskelreglaget med
knapparna + och -.
I kalibreringsproceduren ombeds patienten att skifta blicken mellan två punkter som visas när lasern är på. När
patientens blick skiftar följer systemet pupillrörelsen.

Anm • Om det inte går att kalibrera utrustningen för en patient (till exempel om synen är så dålig att patienten inte
kan se fixeringspunkten eller laserprickarna) klickar du på Standard för att använda kalibrering med standardvärde (∆
= 21). Kontrollera att patienten tittar rakt fram på fixeringspunkten innan du klickar på Standard.

Ögonrörelsen mellan de två laserprickarna mäts och kalibreras mot de kända värdena mellan de två laserprickarna som
projiceras från glasögonen. Kalibreringsvärdena relaterar till pixelplaceringen som uppgår till 7,5 grader vänster och
höger om centrum. Skillnaden mellan höger och vänster är lika med det antal pixlar som utgör en 15 graders
ögonrörelse. Dessa värden används för att analysera ögonrörelserna under head impulse-testningen.
5. Klicka på Kör.

6. Be patienten att vända sig mot fixeringspunkten och hålla huvudet stilla.
7. Be patienten att följa laserstrålepunkten med ögonen.

Anm • Kalibreringsvärdena sparas automatiskt. Det sparade kalibreringsvärdet kan användas för alla tester. Om
glasögonen inte har flyttats behöver ingen omkalibrering göras mellan testen. Om du stänger patientens fil och sedan
öppnar den igen måste du utföra kalibreringen på nytt.

Kalibreringskontroll
1. Be patienten att titta stint på fixeringspunkten och röra huvudet från sida till sida i snäv vinkel (ungefär 10 grader).
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2. Kontrollera att hastigheterna för öga och huvud överensstämmer.

God kalibrering – ögon- och huvudhastigheter stämmer överens

(I exemplen på dålig kalibrering visas en kalibrering utförd i Huvudimpuls)

Dålig kalibrering – ögonhastigheten är för låg

Dålig kalibrering – ögonhastigheten är för hög

3. Om ögon- och huvudhastigheter inte stämmer överens måste du göra om kalibreringen eller granska patientens
anamnes.
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Anm • Om patienten måste göra sackader under lågfrekventa huvudvridningar kan detta vara tecken på
antingen vestibulär-okulär förlust eller dysfunktionell cerebellum eller bådadera. Om patienten gör kommaikapp sackader under lågfrekventa huvudvridningar bör resultaten från head impulse-testet bedömas med
försiktighet. Data som INTE ligger inom det normala intervallet kan härröra från en perifer eller central
vestibulär störning. Använd testerna VOR ör att bedöma en patient med komma-ikapp-sackader under
kalibreringskontroll.

4. När du har kontrollerat kalibreringen och är nöjd med resultatet, klicka på Godkänn.
Fönstret Insamling öppnas och programmet kan nu användas för att samla in huvudimpulsdata.

Försiktig • När kalibreringen har utförts ska du inte flytta om testglasögonen på patientens huvud.
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8.5

Optimera insamling
Programmet innehåller följande funktioner som säkerställer tillförlitlig datainsamling:
•

Extern bildskärm
Du kan välja att visa en större bild av ögat på en extern bildskärm. Om en extern bildskärm är ansluten till datorn
placerar du den så att du lätt kan se ögonvideon. Om du vill visa ögonvideo både på datorskärmen och på en extern
bildskärm klickar du på

. Den externa bildskärmen visar SPV-värdet för SPV-test och Tidsförbrukning. För

Blickriktning-tester ändras Blickriktningens position enligt ögats rörelse från mittpunkten mätt i grader under
testning. För testen Sackader visas antalet Accepterad och Insamlat sackader under testningen. Under uppspelning
visar den externa skärmen ögonvideon. Information om huvudposition eller Synkroniserad rumsvideo kommer också
att visas om detta har ställts in i Testalternativ.
Anm • Extern bildskärm stöds inte för head impulse-tester.

•

Information om huvudposition
För SPV-tester är Information om huvudposition standardinställningen. När det här alternativet är inställt visas ett
referensdiagram över patientens huvudposition i realtid på datorskärmen. Information om hur du ställer in alternativet
finns på sidan ► 187.

8.6

Blickriktning-tester
I de här testen samlar glasögonen in data om horisontell och vertikal ögonposition. OTOsuite Vestibular-programmet
bearbetar ögonpositionsdata och beräknar hastighet för långsam fas (SPV).Höghastighetskameran fångar bilden av ögat.

Blickriktning Testet ger möjlighet att bedöma blickriktning och spontannystagmus. Syftet med de två testtyperna är att
identifiera nystagmus som uppstår genom att testaren ber patienten att titta mot olika punkter. Patienten brukar vara
sittande eller i kaloriskt läge (med huvudet i 30° vinkel). Ögats position beräknas och visas som Blickriktningens position.

Blickriktning
Med den här testtypen bedömer du patientens ögonrörelser när blicken är fixerad i olika riktningar (Vänster, Höger, Upp,
Ned och Centrera). Det finns två ytterligare testförutsättningar (Rebound – vänster och Rebound – höger). Dessa
förutsättningar bedömer rebound-nystagmus. Testet inleds med att patienten tittar åt vänster eller höger. Sedan samlas
data in när patientens blick går tillbaka till mittpunkten.
Bedömaren åstadkommer det stimulus som patienten ska rikta blicken mot. Stimulus kan vara testarens finger, ett objekt
(t.ex. en penna eller hårnål) eller en ljuspunkt på en vägg som åstadkoms med hjälp av en laserpekare. Patienten kan också
instrueras att rikta blicken i en viss riktning, vid t.ex. ögonocklusionstestning. Enligt ANSI-standard ska ögonen spelas in
under minst 10 sekunder med ögonen placerade 30° från centrum, höger och vänster, samt 25° från centrum för uppåt och
nedåt. Blickriktningen ger gradantalet för patientens blick räknat från mittpunkten. För att kunna bedöma alternerande
eller riktningsväxlande nystagmus måste ögonen spelas in längre än två minuter. Tänk på att om patienten tittar längre än
de ovan nämnda gradantalen, kan ändlägesnystagmus uppstå, vilket inte är diagnostiskt relevant. Blickriktning-testet kan
utföras med eller utan ögonocklusion.

Spontan
Den här testtypen bedömer patientens ögonrörelser när ögonen är i primärpositionen och tittar rakt fram utan visuellt
stimulus. Enligt ANSI-standard ska ögonen spelas in under minst 20 sekunder. Patienten eller patientens huvud kan vara i
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olika lägen som t.ex. sittande, liggande på rygg, haka mot bröst eller huvudet böjt bakåt. Spontan-testet kan utföras med
eller utan ögonocklusion.

Övrigt
Med den här testtypen kan du definiera testet du vill samla in och utvärdera patientens ögonrörelser.

8.7

Samla in Blickriktning data
Mer information om inställningar som finns tillgängliga i Testalternativ vid datainsamling finns på sidan ► 180.

Anm • Den temporära patienten är tillgänglig för att testning ska kunna påbörjas utan att ange några patientdata.
Mer information om hur du skapar en ny patient eller öppnar en befintlig patient finns på sidan ► 25.

Under datainsamling kan du övervaka huvudrörelserna med skärmen Information om huvudposition eller Synkroniserad
rumsvideo. Du kan också välja att inte använda någon av dem. (Standardskärmen ställs in i Testalternativ.)

Anm • Om du använder Synkroniserad rumsvideo kan du behöva justera kamerans position för att säkerställa att
hela patientens huvud kan ses på videon under datainsamlingen. Om du spelar in ljud är det viktigt att du placerar
kameran så att den tar upp så lite bakgrundsbrus som möjligt.

1. Positionera patientens huvud.
2. Ställ in central referenspunkt:
A. Ge anvisningar till patienten.
B. Klicka på Laser på (A).
C. Be patienten titta på laserpricken på väggen. Kontrollera att patientens huvud är centrerat, klicka på Centrera
eller tryck och håll in vänstra knappen på fjärrkontrollen i minst 2 sekunder. (Skärmen uppdateras när du
släpper knappen.)

3. Be patienten att titta rakt fram på ditt finger. Verifiera att blickpositionen är 0°.
4. Fortsätt med ett av dessa alternativ beroende på aktuellt val:
•

Testförutsättning – alla utom Rebound – vänster
Be patienten att följa stimuluset till önskad blickposition: När du vill påbörja datainsamling klickar du på Starta
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eller på den vänstra knappen på fjärrkontrollen.
•

Testförutsättning – endast Rebound – vänster
Be patienten att följa stimuluset till vänster eller höger. När du vill påbörja datainsamling klickar du på Starta eller
på den vänstra knappen på fjärrkontrollen. Efter att du påbörjat insamlingen, be patienten att flytta blicken
tillbaka till den centrerade blickpositionen.

För att fortsätta samla in data efter att den maximala varaktigheten som ställts in i testalternativen löpt ut så klickar du
på Utöka, eller så trycker du och håller in den vänstra knappen på fjärrkontrollen. En ton ljuder då och bekräftar att
testets varaktighet förlängts. För att avsluta insamlingen klickar du på Stopp eller så trycker du på den högra knappen
på fjärrkontrollen.

Ögonrörelsespårning
Beroende på inställningarna i Testalternativ visas horisontell (HR) och vertikal (VR) ögonrörelseregistrering i fönstret
Ögonrörelsespårning. Använd en av dessa metoder för att infoga en händelsemarkör ( ) i registrering under insamling:
•

Tryck på den vänstra knappen på fjärrkontrollen.

•

Klicka på Händelse.

Händelsemarkörerna infogas under registrering.

Värdet SPV
Realtidsvärdet för SPV (A) är ett uppskattat värde som beräknas enligt mängden variabilitet runt det beräknade SPV-värdet.
Värdet visas i antingen grönt eller orange högst upp till höger i fönstret.
•

Grön: Om variabiliteten är låg finns stor sannolikhet att värdet är tillförlitligt.

•

Orange: Om variabiliteten är hög är sannolikheten att värdet är tillförlitligt mindre.

Anm • Orangemarkerade värden för SPV ska bedömas som mindre tillförlitliga men inte felaktiga.

Värdet Blickriktningens position
Blickriktningens position-värdet är ögonrörelsen mätt i grader från mittpunkten. Positionen visas innan datainsamlingen
startar och medan data samlas in. Ögonrörelsen åt vänster är ett negativt värde. Ögonrörelsen åt höger är ett positivt
värde.

Anm • Mer information finns i Ögonmotorik-träningsvideon eller på www.icsimpulse.com.

I Insamling-fönstret visas:

50

Otometrics - ICS Impulse USB

8 Ögonmotorik

A. Testtyp – namn på testet för vilket data samlats in
(Namnet inkluderar testets riktning och förutsättningar.)
B. Tidsförbrukning – testets varaktighet
C. Bildhastighet – frekvens för datainsamling i bildrutor per sekund (fps)
D. Kalibrering – ∆ – avståndet i pixlar mellan höger och vänster ögonposition uppmätt under kalibrering

Systemet stoppas automatiskt när maximal varaktighet för test uppnås. (Maximal varaktighet för testet anges i
Testalternativ.)
•

För att fortsätta samla in data efter att den maximala varaktigheten som ställts in i testalternativen löpt ut så klickar du
på Utöka, eller så trycker du och håller in den vänstra knappen på fjärrkontrollen. En ton ljuder då och bekräftar att
testets varaktighet förlängts. För att avsluta insamlingen klickar du på Stopp eller så trycker du på den högra knappen
på fjärrkontrollen.

•

Om du vill avbryta testet i förtid klickar du på Stopp eller trycker på den högra knappen på fjärrkontrollen. Data sparas.

•

Om du vill avbryta testet i förtid utan att spara data klickar du på Avbryt.

Data analyseras och visas i fönstret Analys.

8.8

Blickriktning Dataanalys för
Om du vill visa ett specifikt test klickar du på fliken Test och sedan på önskat test så att det markeras. Mer information om
hur du väljer ett test finns på sida ► 20.

8.8.1

Analys Fönstret
analys av testresultaten kan visas i normalt visningsläge eller förstorat läge. Se sida ► 17.
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Ögonrörelsespårning
Beroende på inställningarna i Testalternativ visas horisontell (HR) och vertikal (VR) ögonrörelseregistrering i fönstret
Ögonrörelsespårning.
För att ändra visade registreringar markerar eller avmarkerar du aktuella kryssrutor i registreringens teckenförklaring. Den
nya inställningen är kvar under omanalys av testet. När patientfilen är stängd eller ett annat test väljs från testlistan för den
aktuella patienten ändras det visade fönstret i enlighet med vad som valts i Testalternativ.

Anm • Alla ändringar av inställningar i Testalternativ som görs medan patienten är öppen kommer att appliceras på
den öppna patienten.

Spårningarna är centrerade runt markören. Rapporten skriver ut den del av registreringen som syns i fönstret Registrering,
centrerad runt markören.

Hastighet långsam fas , diagram
Syftet med det här diagrammet är att registrera styrkan hos nystagmus. Det här diagrammet visar de separata
nystagmuspunkter som registrerats av SPV-algoritmen för registrering horisontell höger (HR ) och vertikal höger (VR )
SPV-topp (°/s) markeras med en ruta i diagrammet.
Välj en specifik punkt genom att klicka på den, eller gå mellan punkterna med piltangenterna (mellan slagen). Fönstret SPV
(B).

Anm • Välj TR för att visa ögonrörelseregistreringen och SPV-diagrammet för Torsional.

Om ingen topp bestämdes av algoritmen anger du en topp för registreringen manuellt. I beskrivningen av Omanalysfönstret på sidan ► 53 finns information om att välja när analysen startar.
Se sidan ► 249 för information om hur Max (°/s) bestäms.
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Analysuppgifter - Info

Testparametrarna visas:
•

Testtyp – namn på testet för vilket data samlats in

•

Operatör – personen som var inloggad i OTOsuite Vestibular-programmet när data samlades in

•

Kalibrering – ∆ – avståndet i pixlar mellan höger och vänster ögonposition uppmätt under kalibrering

•

Testtid – datum och tidpunkt då datainsamlingen började

•

Tidsförbrukning – testets varaktighet

•

Starttid för analys – tidpunkt då analysen påbörjades

Värdena SPV
•

Punkt (°/s) – hastighet i långsam fas för vald punkt (det valda slaget)

•

Max (°/s) – där hastighetstoppen för den långsamma fasen anges
Se sidan ► 249 för information om hur Max (°/s) bestäms.

•

Genomsn. (°/s) – genomsnittlig hastighet för alla analyserade data

•

Min (°/s) – minsta hastighet för alla analyserade data

•

Max (°/s) – maxhastighet för alla analyserade data

Analysuppgifter - Kommentarer
Du kan lägga in kommentarer om testet före, under och efter testningen. Lägg till eller ändra kommentarer genom att
klicka på fliken Kommentarer. Information om redigeringsverktygen finns på sidan ► 23.

Anm • Text som tidigare angetts i fönstret Test visas i fönstret Kommentarer.
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Analysuppgifter - Omanalys

Analysis Begin Time - All Traces (Starttid för analys – alla spårningar)
Så här utesluter du data i spårningen från analysen:
1. Flytta den svarta markören till den nya starttiden i fönstret Ögonrörelsespårning.
2. Gå till fönstret Analysuppgifteroch klicka på fliken Omanalys.
3. Om du vill analysera igen klickar du på
•

Analysera om från markören – analyserar alla registreringar med starttiden satt till nästa hela sekund enligt
markörens position

•

Analysera om hela registreringen – analyserar alla registreringar från början

Anm • Starttiden visas i fönstret Info.

SPV Graph (SPV-diagram)
Anm • Utan licens går det inte att avgöra förekomsten av Torsional nystagmus under testningen. Med licensen kan
man använda ögonrörelseregistreing och ett SPV-diagram.

Välj vilken registrering du vill ändra genom att välja HR, VR eller TR.
•

•

Punkt (°/s)
–

Radera – utesluter den valda punkten från analysen och rapporten

–

Återställ – återställer alla punkter som raderats manuellt

Max (°/s)
–

Välj – anger en ny topp enligt markörens position

–

Återställ – återställer toppen till platsen som bestäms av algoritmen

Se sidan ► 249 för information om hur Max (°/s) bestäms.
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8.8.2

Spela upp datainsamling
Ögonrörelsespårningen och ögonvideon kan spelas upp synkront med den återkoppling för huvudposition eller rumsvideo
som spelats in under testningen.
Knappar och alternativ för videouppspelning

Spela upp

Startar den synkroniserade uppspelningen.

Pausa

Pausar den synkroniserade uppspelningen.

Stopp

Stoppar den synkroniserade uppspelningen.

Spela upp från markören

Välj att starta uppspelningen vid markören. Om du inte väljer detta, startar
uppspelningen i början av spåret.

Hastighet

Anm • Innan du ställer in uppspelningshastigheten ska du kontrollera
antal bildrutor per sekund för inspelningen som anges under
ögonvideo.

•

Normal – ögonvideo inspelad med 30 bildrutor per sekund kan endast
spelas upp i normal hastighet.

•

Långsam – ögonvideo inspelad med 60 bildrutor per sekund kan spelas
upp i normal eller långsam hastighet.

•

Långsammare – ögonvideo som spelas in med > 60 bildrutor per
sekund kan spelas upp i normal, långsam eller långsammare hastighet.

8.8.3

Diagram över blickriktning
För data som samlades in före version 4.0 klickar du på fliken Analys. I fönstret Analysuppgifter klickar du på fliken
Omanalys. Klicka på Analysera om från markören eller Analysera om hela registreringen för att omanalysera
informationen. Klicka på fliken Diagram över blickriktning och välj testet från Testlista för att visa data i detta fönster..
Alla fem blickriktningstester måste omanalyseras separat för att fylla i data i fönstret Analys av diagram över blickriktning.
Villkor för blicktest Centrera, Vänster, Höger, Upp och Ned finns i fönstret Analys av diagram över blickriktning. För att
ta bort eller lägga till test klickar du i kolumnen
i Testlista. Du kan bara välja ett test per testvillkor som ska visas.
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Ögonrörelsespårning
Horisontell (HR) och vertikal (VR) ögonrörelseregistrering för valda test visas i fönstret Ögonrörelsespårning.
Spårningarna är centrerade runt markören. Klicka på fliken Analys för att se en hel spårning.

Analys av diagram över blickriktning
Detta diagram visar resultaten av den automatiska analysen.

Ögats relativa position bestäms för varje enskilt testvillkor. Varje testvillkor representeras med en ruta i diagrammet:
blickriktning åt höger i den vänstra rutan (baserat på att patienten tittar på testaren), blickriktning åt vänster i den högra
rutan, blickriktning uppåt i den översta rutan, blickriktning mot mitten i den mittersta rutan och blickriktning nedåt i den
understa rutan. Nystagmus för varje testvillkor utvärderas för riktning, hastighet och amplitud. Pilarna i diagrammet visar
•

riktningen (pekar i riktningen som baseras på att patienten tittar på testaren),

•

amplitudens intensitet (baserat på pilens tjocklek) och

•

hastighetens intensitet (baserat på tjockleken på pilens svans) för nystagmus.

Intensitetsavgränsningen för pilen ställs in i Testalternativ. En cirkel indikerar att ingen nystagmus hittats.
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Följande värden tillhandahålls för varje villkor som väljs för Blickriktning-test:

8.9

•

Instruktion : riktningen som nystagmus slår i

•

SPV x̄ (°/s) : den genomsnittliga hastigheten för långsam fas för nystagmus i grader per sekund

•

Amplitud (°) : den genomsnittliga amplituden för nystagmus i grader

VOR-tester
Glasögonen samlar in både huvud- och ögondata i de här testerna. Gyroskopet mäter huvudrörelsernas hastighet
(stimuluset). Höghastighetskameran fångar bilden av ögat. Programmet OTOsuite Vestibular bearbetar huvudhastighetsdata
och hastighetsdata för ögonrörelse (svaret). Simultana datavisningar för huvudrörelsen och ögonrörelsen gör att läkaren kan
avgöra om svaret ligger inom normala gränser eller inte.

VOR-testerna ger möjlighet att bedöma den vestibulookulära reflexen (VOR) med visuell förstärkning och utan visuell
förstärkning. Syftet med de två testtyperna är att påvisa om sackader förekommer i någon av testsituationerna. Patienten
sitter en meter från väggen där fixeringsmålet är fäst och suppressionsmålet projiceras.

VVOR (Visuell VOR)
Den här testtypen bedömer patientens vestibulookulära reflex med visuell förstärkning. Patienten ombeds att stirra på
fixeringspunkten på väggen. Testaren rör långsamt patientens huvud i ungefär 0,5 Hz med en amplitud på 10° i horisontaleller vertikalplanet. Patienten ska behålla blicken på fixeringspunkten under hela testet.

VORS (VOR-suppression)
Den här testtypen bedömer patientens vestibulookulära reflex utan visuell förstärkning. Patienten ombeds att stirra på
laserpricken på väggen. Laserpricken flyttas med huvudet. Bedömaren för långsamt patientens huvud med ungefär 0,5 Hz
och amplituden 10° i horisontal- eller vertikalplanet. Patienten ska fortsätta att följa laserpricken med blicken under hela
testet. Testet kan utföras i ett mörklagt rum.

8.10

Samla in VOR data
Mer information om inställningar som finns tillgängliga i Testalternativ vid datainsamling finns på sidan ► 180.

Anm • Den temporära patienten är tillgänglig för att testning ska kunna påbörjas utan att ange några patientdata.
Mer information om hur du skapar en ny patient eller öppnar en befintlig patient finns på sidan ► 25.

Vid insamling av data är Synkroniserad rumsvideo tillgänglig. (På grund av kamerans snabbare bildrutefrekvens kan
Information om huvudposition inte visas för VOR-tester.)
Om du använder Synkroniserad rumsvideo kan du behöva justera kamerans position för att säkerställa att hela patientens
huvud kan ses på videon under datainsamlingen. Om du spelar in ljud är det viktigt att du placerar kameran så att den tar
upp så lite bakgrundsbrus som möjligt.
1. Ge anvisningar till patienten. (Be dem t.ex. att hålla ögonen öppna och titta rakt mot fixeringspunkten.)
2. När du vill påbörja datainsamling klickar du på Starta eller på den vänstra knappen på fjärrkontrollen. För att fortsätta
samla in data efter att den maximala varaktigheten som ställts in i testalternativen löpt ut så klickar du på Utöka, eller
så trycker du och håller in den vänstra knappen på fjärrkontrollen. En ton ljuder då och bekräftar att testets varaktighet
förlängts. För att avsluta insamlingen klickar du på Stopp eller så trycker du på den högra knappen på fjärrkontrollen.
Inspelningar av registrering visas i fönstret Realtidsregistrering (X-axlar i sekunder). Skärmen innehåller ögon- och
huvudhastigheter. Använd en av dessa metoder för att infoga en händelsemarkör ( ) i registreringen under insamling:
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•

Tryck på den vänstra knappen på fjärrkontrollen.

•

Klicka på Händelse.

Händelsemarkörerna infogas under registrering.

Anm • Mer information finns i Ögonmotorik-träningsvideon eller på www.icsimpulse.com.
I Insamling-fönstret visas:
A. Testtyp – namn på testet för vilket data samlats in
(Namnet inkluderar testets riktning och förutsättningar.)
B. Tidsförbrukning – testets varaktighet
C. Bildhastighet – frekvens för datainsamling i bildrutor per sekund (fps)
D. Kalibrering – ∆ – avståndet i pixlar mellan höger och vänster ögonposition uppmätt under kalibrering

Systemet stoppas automatiskt när maximal varaktighet för test uppnås. (Maximal varaktighet för testet anges i
Testalternativ.)
•

För att fortsätta samla in data efter att den maximala varaktigheten som ställts in i testalternativen löpt ut så klickar du
på Utöka, eller så trycker du och håller in den vänstra knappen på fjärrkontrollen. En ton ljuder då och bekräftar att
testets varaktighet förlängts. För att avsluta insamlingen klickar du på Stopp eller så trycker du på den högra knappen
på fjärrkontrollen.

•

Om du vill avbryta testet i förtid klickar du på Stopp eller trycker på den högra knappen på fjärrkontrollen. Data sparas.

•

Om du vill avbryta testet i förtid utan att spara data klickar du på Avbryt.

Data analyseras och visas i fönstret Analys.
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8.11

VOR Dataanalys för
Om du vill visa ett specifikt test klickar du på fliken Test och sedan på önskat test så att det markeras. Mer information om
hur du väljer ett test finns på sida ► 20.

8.11.1

Fönstret Analys
analys av testresultaten kan visas i normalt visningsläge eller förstorat läge. Se sida ► 17.

Realtidsregistrering (X-axlar i sekunder)
Spårningar i diagrammet visar ögats och huvudets hastighet under datainsamlingen. För att ändra visade registreringar
markerar eller avmarkerar du aktuella kryssrutor i registreringens teckenförklaring. Den nya inställningen är kvar under
omanalys av testet. När patientfilen är stängd eller ett annat test väljs från testlistan för den aktuella patienten ändras det
visade fönstret i enlighet med vad som valts i Testalternativ.
Om du vill visa en hel spårning använder du rullningslisten under spårningen.Rapporten skriver ut den del av registreringen
som syns i fönstret Registrering, centrerad runt markören.

Analysuppgifter

Testparametrarna visas:
•

Testtyp – namn på testet för vilket data samlats in

•

Operatör – personen som var inloggad i OTOsuite Vestibular-programmet när data samlades in

•

Kalibrering – ∆ – avståndet i pixlar mellan höger och vänster ögonposition uppmätt under kalibrering

•

Testtid – datum och tidpunkt då datainsamlingen började
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•

Tidsförbrukning – testets varaktighet

Analysuppgifter - Kommentarer
Du kan lägga in kommentarer om testet före, under och efter testningen. Lägg till eller ändra kommentarer genom att
klicka på fliken Kommentarer. Information om redigeringsverktygen finns på sidan ► 23.

Anm • Text som tidigare angetts i fönstret Test visas i fönstret Kommentarer.

8.11.2

Spela upp datainsamling
Ögats och huvudets hastighetsspårningar och ögonvideo kan spelas upp synkront med rumsvideo.
Knappar och alternativ för videouppspelning

Spela upp

Startar den synkroniserade uppspelningen.

Pausa

Pausar den synkroniserade uppspelningen.

Stopp

Stoppar den synkroniserade uppspelningen.

Spela upp från markören

Välj att starta uppspelningen vid markören. Om du inte väljer detta, startar
uppspelningen i början av spåret.

Hastighet

Anm • Innan du ställer in uppspelningshastigheten ska du kontrollera
antal bildrutor per sekund för inspelningen som anges under
ögonvideo.

•

Normal – ögonvideo inspelad med 30 bildrutor per sekund kan endast
spelas upp i normal hastighet.

•

Långsam – ögonvideo inspelad med 60 bildrutor per sekund kan spelas
upp i normal eller långsam hastighet.

•

Långsammare – ögonvideo som spelas in med > 60 bildrutor per
sekund kan spelas upp i normal, långsam eller långsammare hastighet.

8.12

Vertikal avvikelse-test
I det här testet samlar glasögonen in ögondata. Höghastighetskameran fångar bilden av ögat. OTOsuite Vestibularprogrammet bearbetar lägesinformationen för ögonen och beräknar avvikelsegraden.
Den här testtypen ger möjlighet att bedöma patientens ögonorientering när patienten är placerad i olika positioner
(Sittande eller Liggande) genom att man omväxlande döljer patientens ögon. Syftet med testet är att upptäcka om
avvikelser i ögats anpassning inträffar när ögat omväxlande täcks för och täcks av. Patienten sitter eller ligger ner.
Patientens ögonrörelser spelas in med ögonen i primärpositionen när först höger öga täcks för och sedan vänster öga.

8.13

Samla in Vertikal avvikelse data
Mer information om inställningar som finns tillgängliga i Testalternativ vid datainsamling finns på sidan ► 180.
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Anm • Den temporära patienten är tillgänglig för att testning ska kunna påbörjas utan att ange några patientdata.
Mer information om hur du skapar en ny patient eller öppnar en befintlig patient finns på sidan ► 25.

Vid insamling av data är Synkroniserad rumsvideo tillgänglig. (Information om huvudposition kan inte visas för detta test
eftersom huvudet är stilla.)
Om du använder Synkroniserad rumsvideo kan du behöva justera kamerans position för att säkerställa att hela patientens
huvud kan ses på videon under datainsamlingen. Om du spelar in ljud är det viktigt att du placerar kameran så att den tar
upp så lite bakgrundsbrus som möjligt.
1. Ge anvisningar till patienten. (Be dem t.ex. att hålla ögonen öppna och titta rakt fram.)
2. När du vill påbörja datainsamling klickar du på Starta eller på den vänstra knappen på fjärrkontrollen. För att fortsätta
samla in data efter att den maximala varaktigheten som ställts in i testalternativen löpt ut så klickar du på Utöka, eller
så trycker du och håller in den vänstra knappen på fjärrkontrollen. En ton ljuder då och bekräftar att testets varaktighet
förlängts. För att avsluta insamlingen klickar du på Stopp eller så trycker du på den högra knappen på fjärrkontrollen.
Beroende på inställningarna i Testalternativ visas horisontell (HR) och vertikal (VR) ögonrörelseregistrering i fönstret
Ögonrörelsespårning.
3. För att den genomsnittliga växlingen av ögonposition ska beräknas korrekt behöver du indikera manuellt när högra ögat
är dolt ( ) och inte dolt ( ) under datainsamlingen. Använd en av dessa metoder:
•

Tryck på den vänstra knappen på fjärrkontrollen. Med denna knapp kan du växla mellan att infoga

•

Klicka på Täck/Avtäck.

och

.

Ikonerna infogas under registreringen.

Anm • Mer information finns i Ögonmotorik-träningsvideon eller på www.icsimpulse.com.
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I Insamling-fönstret visas:
A. Testtyp – namn på testet för vilket data samlats in
(Namnet inkluderar testets riktning och förutsättningar.)
B. Tidsförbrukning – testets varaktighet
C. Bildhastighet – frekvens för datainsamling i bildrutor per sekund (fps)
D. Kalibrering – ∆ – avståndet i pixlar mellan höger och vänster ögonposition uppmätt under kalibrering

Systemet stoppas automatiskt när maximal varaktighet för test uppnås. (Maximal varaktighet för testet anges i
Testalternativ.)
•

För att fortsätta samla in data efter att den maximala varaktigheten som ställts in i testalternativen löpt ut så klickar du
på Utöka, eller så trycker du och håller in den vänstra knappen på fjärrkontrollen. En ton ljuder då och bekräftar att
testets varaktighet förlängts. För att avsluta insamlingen klickar du på Stopp eller så trycker du på den högra knappen
på fjärrkontrollen.

•

Om du vill avbryta testet i förtid klickar du på Stopp eller trycker på den högra knappen på fjärrkontrollen. Data sparas.

•

Om du vill avbryta testet i förtid utan att spara data klickar du på Avbryt.

Data analyseras och visas i fönstret Analys.

8.14

Vertikal avvikelse Dataanalys för
Om du vill visa ett specifikt test klickar du på fliken Test och sedan på önskat test så att det markeras. Mer information om
hur du väljer ett test finns på sida ► 20.

8.14.1

Analys Fönstret
analys av testresultaten kan visas i normalt visningsläge eller förstorat läge. Se sida ► 17.
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Ögonrörelsespårning
Beroende på inställningarna i Testalternativ visas horisontell (HR) och vertikal (VR) ögonrörelseregistrering i fönstret
Ögonrörelsespårning.
För att ändra visade registreringar markerar eller avmarkerar du aktuella kryssrutor i registreringens teckenförklaring. Den
nya inställningen är kvar under omanalys av testet. När patientfilen är stängd eller ett annat test väljs från testlistan för den
aktuella patienten ändras det visade fönstret i enlighet med vad som valts i Testalternativ.

Anm • Alla ändringar av inställningar i Testalternativ som görs medan patienten är öppen kommer att appliceras på
den öppna patienten.

Spårningarna är centrerade runt markören. Rapporten skriver ut den del av registreringen som syns i fönstret Registrering,
centrerad runt markören.

Analysuppgifter -Info

Testparametrarna visas:
•

Testtyp – namn på testet för vilket data samlats in

•

Operatör – personen som var inloggad i OTOsuite Vestibular-programmet när data samlades in

•

Kalibrering – ∆ – avståndet i pixlar mellan höger och vänster ögonposition uppmätt under kalibrering

•

Testtid – datum och tidpunkt då datainsamlingen började

•

Tidsförbrukning – testets varaktighet
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•

Genomsnitt för ögats lägesväxling (°) – genomsnittlig lägesavvikelse för ögat (för horisontell och vertikal registrering)
när förutsättningen ändras mellan dolt och öppet öga

Analysuppgifter - Kommentarer
Du kan lägga in kommentarer om testet före, under och efter testningen. Lägg till eller ändra kommentarer genom att
klicka på fliken Kommentarer. Information om redigeringsverktygen finns på sidan ► 23.

Anm • Text som tidigare angetts i fönstret Test visas i fönstret Kommentarer.

8.14.2

Spela upp datainsamling
Ögonrörelsespårningarna och ögonvideo kan spelas upp synkront med rumsvideo.
Knappar och alternativ för videouppspelning

Spela upp

Startar den synkroniserade uppspelningen.

Pausa

Pausar den synkroniserade uppspelningen.

Stopp

Stoppar den synkroniserade uppspelningen.

Spela upp från markören

Välj att starta uppspelningen vid markören. Om du inte väljer detta, startar
uppspelningen i början av spåret.

Hastighet

Anm • Innan du ställer in uppspelningshastigheten ska du kontrollera
antal bildrutor per sekund för inspelningen som anges under
ögonvideo.

•

Normal – ögonvideo inspelad med 30 bildrutor per sekund kan endast
spelas upp i normal hastighet.

•

Långsam – ögonvideo inspelad med 60 bildrutor per sekund kan spelas
upp i normal eller långsam hastighet.

•

Långsammare – ögonvideo som spelas in med > 60 bildrutor per
sekund kan spelas upp i normal, långsam eller långsammare hastighet.

8.15

Sackader-tester
I Sackader-testet projicerar glasögonen visuella horisontella sackadstimuli (laserprickar som flyttas fram och tillbaka) på en
yta och samlar in data för horisontell ögonposition. Höghastighetskameran fångar bilden av ögat. OTOsuite Vestibularprogrammet bearbetar ögonpositionsdata och jämför dem med stimulusen.

Sackader-testet gör det möjligt att bedöma det visuella och ögonmotoriska systemet när det testas med snabba riktade
mål. Syftet med testet är att identifiera eventuella onormala ögonrörelser när patienten följer horisontella sackadstimuli.
Patienten sitter ned på minst 1 meters avstånd från stimulusen. Ögonrörelsen jämförs med stimuluset. Amplitud,
hastighet, noggrannhet och latens mäts:
•

Amplitud (°) mäter storleken på hoppet mellan den inledande positionen och ögonrörelsens första stopp som varar
längre än 75 ms. Värdena är positiva för ögonrörelser åt höger och negativa för ögonrörelser åt vänster.
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•

Topphastighet (°/s) mäter ögonrörelsens hastighet och är den maximala hastighet som nås i en sackadisk ögonrörelse
under 18,75 ms. Värdena är positiva för ögonrörelser åt höger och negativa för ögonrörelser åt vänster.

•

Noggrannhet (%) mäter ögonrörelsen och dividerar det uppmätta värdet med målvärdet.

•

Latens (ms) mäter reaktionstiden eller tiden mellan målrörelsen och den första ögonrörelsen som är över 108°/s.
Algoritmen avvisar ögonrörelser som artefakter om de inträffar för tidigt (150 ms före till 75 ms efter ögonrörelse), för
sent (500 ms efter ögonrörelsen) eller om de inträffar i fel riktning.

Sackader
Den här testtypen bedömer patientens ögonrörelser när ögonen följer ett sackadstimulus. Stimulusen projiceras från
glasögonen på en yta. Varje ögonposition hålls i en sekund. 3-Laser Sackadtestet presenterar 3 stimulus med randomiserad
amplitud och riktning från 7,5° till 15° horisontellt åt vänster och åt höger.

Sackader-testet ska utföras med syn.

8.16

Samla in Sackader data
Mer information om inställningar som finns tillgängliga i Testalternativ vid datainsamling finns på sidan ► 180.

Anm • Den temporära patienten är tillgänglig för att testning ska kunna påbörjas utan att ange några patientdata.
Mer information om hur du skapar en ny patient eller öppnar en befintlig patient finns på sidan ► 25.

Under datainsamling kan du övervaka huvudrörelserna med skärmen Information om huvudposition eller Synkroniserad
rumsvideo. Du kan också välja att inte använda någon av dem. (Standardskärmen ställs in i Testalternativ.)
1. Det här steget gäller bara om du övervakar huvudrörelserna under datainsamling:
•

Om du använder Synkroniserad rumsvideo kan du behöva justera kamerans position för att säkerställa att hela
patientens huvud kan ses på videon under datainsamlingen. Om du spelar in ljud är det viktigt att du placerar
kameran så att den tar upp så lite bakgrundsbrus som möjligt.

•

Om du använder Information om huvudposition ska du placera patientens huvud i rätt position innan du påbörjar
datainsamlingen. Försäkra dig om att patienten inte rör på huvudet, och att huvudet är perfekt centrerat. Ställ in
central referenspunkt:
A. Ge anvisningar till patienten.(Be dem t.ex. att hålla ögonen öppna.)
B. Klicka på Centrera på (A).
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C. Be patienten titta på laserpricken på väggen. Kontrollera att patientens huvud är centrerat, klicka på Centrera
eller tryck och håll in vänstra knappen på fjärrkontrollen i minst 2 sekunder. (Skärmen uppdateras när du
släpper knappen.)

Anm • Det bästa sättet att förklara uppgiften för en patient är att slå på sackadstimulusen och låta patienten öva på
att följa stimulusen, även om detta egentligen inte är nödvändigt.

2. Klicka på Stimulus på (B) om du vill visa sackadstimulit.
3. Ge anvisningar till patienten. (Be till exempel patienten att hålla ögonen öppna och huvudet stilla, att inte försöka
gissa vart målet kommer att flyttas och att fortsätta följa målet med blicken på väggen.)
4. När du vill påbörja datainsamling klickar du på Starta eller på den vänstra knappen på fjärrkontrollen. För att fortsätta
samla in data efter att den maximala varaktigheten som ställts in i testalternativen löpt ut så klickar du på Utöka, eller
så trycker du och håller in den vänstra knappen på fjärrkontrollen. En ton ljuder då och bekräftar att testets varaktighet
förlängts. För att avsluta insamlingen klickar du på Stopp eller så trycker du på den högra knappen på fjärrkontrollen.
Stimulus och horisontellt (HR fönster.
De Accepterad (A) och Insamlat (B) antalet sackader som visas högst upp till höger i fönstret.

Anm • Om sackaderna inte accepteras ska du omkalibrera och starta om testet. För att hjälpa små barn eller äldre
vuxna som inte kan hålla huvudet stilla kan du behöva hålla deras huvud stilla under kalibreringen och under
datainsamlingen.
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Anm • Mer information finns i Ögonmotorik-träningsvideon eller på www.icsimpulse.com.

I Insamling-fönstret visas:
A. Testtyp – namn på testet för vilket data samlats in
(Namnet inkluderar testets riktning och förutsättningar.)
B. Tidsförbrukning – testets varaktighet
C. Bildhastighet – frekvens för datainsamling i bildrutor per sekund (fps)
D. Kalibrering – ∆ – avståndet i pixlar mellan höger och vänster ögonposition uppmätt under kalibrering

Systemet stoppas automatiskt när maximal varaktighet för test uppnås. (Maximal varaktighet för testet anges i
Testalternativ.)
•

För att fortsätta samla in data efter att den maximala varaktigheten som ställts in i testalternativen löpt ut så klickar du
på Utöka, eller så trycker du och håller in den vänstra knappen på fjärrkontrollen. En ton ljuder då och bekräftar att
testets varaktighet förlängts. För att avsluta insamlingen klickar du på Stopp eller så trycker du på den högra knappen
på fjärrkontrollen.

•

Om du vill avbryta testet i förtid klickar du på Stopp eller trycker på den högra knappen på fjärrkontrollen. Data sparas.

•

Om du vill avbryta testet i förtid utan att spara data klickar du på Avbryt.

Data analyseras och visas i fönstret Analys.

8.17

Sackader Dataanalys för
Om du vill visa ett specifikt test klickar du på fliken Test och sedan på önskat test så att det markeras. Mer information om
hur du väljer ett test finns på sida ► 20.

8.17.1

Analys Fönstret
analys av testresultaten kan visas i normalt visningsläge eller förstorat läge. Se sida ► 17.

Ögonrörelsespårning
Stimulus och horisontell (HR) ögonrörelseregistrering visas i fönstret Ögonrörelsespårning. Registreringarna visas i mitten
av fönstret. Om du vill visa en hel spårning använder du rullningslisten under spårningen. Rapporten skriver ut den del av
registreringen som syns i fönstret Registrering, centrerad runt markören.
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Sackaddiagram
Syftet med dessa diagram är att registrera hur väl ögat följde sackadstimulusen. Varje analyserad sackadisk ögonrörelse
genererar ett sackadvärde för var och en av analysdiagrammen: Topphastigheten, Noggrannhet, och Latens. När markören
placeras över en datapunkt visas värdet (A).

I varje diagram representerar cirklarna rådata. Fyrkanterna representerar genomsnittliga data. Genomsnitten bestäms
genom gruppering av alla godkända sackadiska ögonrörelser enligt amplituden hos stimuluset. (Grupperna är -20 till -10, -10
till 0, 0 till 10 och 10 till 20).
Klicka på en sackaddatapunkt för att välja den. Datapunkter kan också väljas genom att man flyttar mellan punkter med
hjälp av piltangenterna. När en datapunkt väljs identifierar registreringsmarkören (A) tidpunkten då den specifika sackaden
inträffade. En fyrkant runt den valda datapunkten (B) och motsvarande datapunkter i de andra diagrammen identifierar de
data som togs fram baserat på analysen av den aktuella sackaden. Fönstret Info visar såväl värdena (C) för de enskilda
sackaddatapunkterna som de genomsnittliga sackadiska ögonrörelserna åt vänster och åt höger.

Se sidan ► 250 för information om hur de godkända sackaderna bestäms.
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Analysuppgifter - Info

Testparametrarna visas:
•

Testtyp – namn på testet för vilket data samlats in

•

Operatör – personen som var inloggad i OTOsuite Vestibular-programmet när data samlades in

•

Kalibrering – ∆ – avståndet i pixlar mellan höger och vänster ögonposition uppmätt under kalibrering

•

Testtid – datum och tidpunkt då datainsamlingen började

•

Tidsförbrukning – testets varaktighet

•

Accepterad – antalet accepterade sackader kontra antalet presenterade sackader

•

Sackader
Separat HR – amplitud, hastighet, noggrannhet och latens för vald sackaddatapunkt
Åt vänster – genomsnittlig hastighet, noggrannhet och latens för alla sackadögonrörelser åt vänster
Åt höger – genomsnittlig hastighet, noggrannhet och latens för alla sackadögonrörelser åt höger

Analysuppgifter - Kommentarer
Du kan lägga in kommentarer om testet före, under och efter testningen. Lägg till eller ändra kommentarer genom att
klicka på fliken Kommentarer. Information om redigeringsverktygen finns på sidan ► 23.

Anm • Text som tidigare angetts i fönstret Test visas i fönstret Kommentarer.
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Analysuppgifter - Omanalys

Om funktionsförbättringar inkluderas i framtiden kan Reanalyze (Analysera om) användas för att analysera informationen på
nytt. För att ändra diagramskärmen Sackader, använd kryssrutorna Råa och/eller Genomsnittliga för att välja vad som ska
visas: både rådata och genomsnittliga data, endast rådata eller endast genomsnittliga data.
Om du vill analysera igen klickar du på

8.17.2

•

Delete Saccade (Radera sackad) – utesluter sackaden från analysen och rapporten

•

Återställ sackader – återställer alla sackader som raderats manuellt

Spela upp datainsamling
Stimuluset, ögonrörelsespårningen och ögonvideon kan spelas upp synkront med den återkoppling för huvudposition eller
rumsvideo som spelats in under testningen.

Knappar och alternativ för videouppspelning

Spela upp

Startar den synkroniserade uppspelningen.

Pausa

Pausar den synkroniserade uppspelningen.

Stopp

Stoppar den synkroniserade uppspelningen.

Spela upp från markören

Välj att starta uppspelningen vid markören. Om du inte väljer detta, startar
uppspelningen i början av spåret.

Hastighet

Anm • Innan du ställer in uppspelningshastigheten ska du kontrollera
antal bildrutor per sekund för inspelningen som anges under
ögonvideo.

•

Normal – ögonvideo inspelad med 30 bildrutor per sekund kan endast
spelas upp i normal hastighet.

•

Långsam – ögonvideo inspelad med 60 bildrutor per sekund kan spelas
upp i normal eller långsam hastighet.

•

Långsammare – ögonvideo som spelas in med > 60 bildrutor per
sekund kan spelas upp i normal, långsam eller långsammare hastighet.
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Huvudimpuls
Det finns två typer av Huvudimpuls-tester. Head impulse-testet där patienten tittar på en fast punkt på väggen och det s.k.
Suppression Head Impulse Paradigm-testet eller SHIMP-testet. I SHIMP-testet tittar patienten på en laserprick som
projiceras av glasögonen mitt på väggen. Datainsamling och analys görs på samma sätt för båda testtyperna.

9.1

Testmiljö
Miljön kan variera men du måste kunna placera patienten minst en meter från väggen (eller någon annan jämn yta som kan
användas som projiceringsyta).

För kalibrering och testning:

Anm • Patienten ska sitta i en stabil stol som inte kan rotera.

1. Välj en vägg där du kan placera patienten åtminstone en meter framför fixeringspunkten.
2. Sätt fast en av fixeringspunkterna som levereras med systemet på väggen på en plats där det är möjligt att placera
patienten rakt framför fixeringspunkten.

9.2

Pupillavkänning
För instruktioner om korrekt placering endast för glasögonen, se sidan ► 33.

9.2.1

Lateralt test
Anm • Vi rekommenderar att du gör testet Lateral innan du gör LARP-testet eller RALP-testet. Kalibreringen måste
utföras med testtypen Lateral markerad.

1. Välj Testtyp: Lateral.
2. För patienter med spontannystagmus eller blickinducerad nystagmus (utlöses av blickpositionen vid huvudimpuls) ska
kryssrutan Spontannystagmus markeras. Genom att markera den här kryssrutan för patienter med spontannystagmus
eller blickinducerad nystagmus förhindrar du att godkända impulser felaktigt underkänns.
3. Placera patienten minst en meter framför väggen. Se sidan ► 71.

Anm • Knappen Centrera är inaktiverad när Lateral är vald Testtyp.
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4. Placera ROI (Region of Interest – Intresseområde) runt pupillen:
–

klicka på den gröna rutan och dra den så att den är centrerad över pupillen, eller

–

klicka på pupillen för att centrera pupillen inuti den gröna rutan.

Anm • För testerna Huvudimpuls och VOR är ROI-rutan 100 x 100 pixlar med en maximal testfrekvens på 250 fps.
För alla andra tester utom Torsional är ROI-rutan 160 x 120 pixlar med en maximal testfrekvens på 173 fps. För
Torsional är ROI-rutan 320 x 240 med en maximal testfrekvens på 60 fps.

5. Gå till fönstret Video och välj den typ av bild som ska visas: Bild i gråskala (A) eller Pupillposition(B).

Anm • Alternativen Bild i gråskala och Pupillposition används endast vid inställning av pupillidentifiering.
Ögonvideo spelas alltid in i gråskala.

6. Om pupillen inte identifierades automatiskt ska du välja Automatisk tröskelvärdeinställning. Systemet centrerar
hårkorset i pupillen.
7. Be patienten att stirra på fixeringspunkten. Verifiera pupillregistreringen genom att observera hårkorset. Om hårkorset
inte kan följa pupillen (det hoppar runt och centreras inte i pupillen) justerar du tröskelreglaget med knapparna + och
-.
Pupillavkänning säkerställer att systemet följer pupillen korrekt under kalibreringen och vid datainsamlingen.
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Anm • Gör ytterligare justeringar för att ta bort vita punkter som eventuellt uppträder utanför den vita cirkelbilden i
pupillen.

8. Välj OK för att acceptera ROI-position.
9. Fortsätt till sidan ► 75.

9.2.2

LARP- eller RALP-testning
Anm • Vi rekommenderar att du gör testet Lateral innan du gör LARP-testet eller RALP-testet. Kalibreringen måste
utföras med testtypen Lateral markerad.

Denna procedur förutsätter att testet utförs efter det laterala testet.
1. Välj Testtyp: LARP eller RALP. Genom att välja testtyp avgör du vilket plan i gyroskopen (dvs. för huvudrörelsen) som
ska visas med en bredare linje i Realtidsregistrering. Typen avgör också formen på träningskurvorna.
2. För patienter med spontannystagmus eller blickinducerad nystagmus (utlöses av blickpositionen vid huvudimpuls) ska
kryssrutan Spontannystagmus markeras. Genom att markera den här kryssrutan för patienter med spontannystagmus
eller blickinducerad nystagmus förhindrar du att godkända impulser felaktigt underkänns.
3. Den mittersta laserljuspunkten kommer att vara tänd. Positionera patienten så att huvudet är centrerat och den
mittersta laserljuspunkten är på fixeringsmålet.

Anm • Genom att klicka på Centrera ställer du in den referenspunkt som används för feedback om huvudposition
under inställningen av testet. Knappen är inaktiverad om Återkoppling för huvud- och ögonposition under
konfigurering inte har valts i Testalternativ. Information om hur du ändrar inställningarna finns på sidan ► 189.

4. Säkerställ att patienten inte rör på huvudet och är helt stilla, klicka sedan på Centrera eller klicka och håll in vänstra
knappen på fjärrkontrollen i minst 2 sekunder. (Skärmen uppdateras när du släpper knappen.) En indikator för
ögonpositionen (A) läggs till den grafiska återgivningen.

5. Kontrollera att indikatorn för ögonpositionen är rakt framför huvudet i den grafiska återgivningen.
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Viktigt • Korrekt placering för ögonpositionsindikatorn säkrar att huvudet är korrekt placerat i nästa steg. Innan du
fortsätter ska du kontrollera att indikatorn för ögonpositionen är rakt framför huvudet i den grafiska återgivningen.

6. Flytta huvudet åt höger (LARP-test) eller vänster (RALP-test) och observera den grafiska återgivningen av
huvudpositionen. Stoppa rörelsen när huvudet är i det gröna eller orange området.
7. Placera ROI (Region of Interest – Intresseområde) runt pupillen:
–

klicka på den gröna rutan och dra den så att den är centrerad över pupillen, eller

–

klicka på pupillen för att centrera pupillen inuti den gröna rutan.

Använd vid behov tröskelreglagets +- eller –knapp för att justera.
8. Be patienten att stirra på fixeringspunkten. Verifiera pupillregistreringen genom att observera hårkorset. Om hårkorset
inte kan följa pupillen (det hoppar runt och centreras inte i pupillen) justerar du tröskelreglaget med knapparna + och
-.
9. Observera huvudets position och nu positionen för ögonindikatorn i den grafiska återgivningen. Huvudet och ögat
behöver inte ha samma färg.
–

Ögonpositionsindikatorn måste vara grön.

–

Huvudet måste vara grönt eller gult (föredragsvis grönt).

Anm • Det är bäst att se till att ögat alltid är i det gröna området. Det kan bli svårare för vissa patienter att se
fixeringspunkten på grund av deras ansiktsform eller nackens rörlighet när de placeras i en position där huvudet
är grönt.

•

Grönt indikerar optimal placering med en huvudrotation mellan 40° och 46,9° och en ögonposition på 33° till 47°.

•

Gult indikerar en acceptabel placering med en huvudrotation mellan 35° och 39,9° och en ögonposition på mellan
27° och 32,9°.

Anm • Återkoppling för huvudposition och information om ögonposition är hjälpmedel för att samla in data på
rätt sätt. Testaren ska alltid göra en klinisk bedömning när patientens position bestäms. Positionen kan variera
beroende på patientens rörlighet i nacken.
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10. Välj OK för att acceptera ROI-position.

Anm • Kalibreringsvärdena sparas automatiskt. Det sparade kalibreringsvärdet kan användas för alla tester. Om
glasögonen inte har flyttats behöver ingen omkalibrering göras mellan testen. Om du stänger patientens fil och sedan
öppnar den igen måste du utföra kalibreringen på nytt.

11. Om ett Lateral test utfördes innan du började med detta test, fortsätt till sida ► 80.

9.3

Kalibrering
Försiktig •

Under denna procedur sätts båda laserstrålarna på. Titta inte direkt in i laserstrålen. Användning av

styrenheterna för justeringar eller procedurer som inte omtalas här kan orsaka exponering för farlig strålning.

1. Klicka på Laser på för att sätta på båda laserstrålarna.

2. Be patienten att placera de vänstra och högra punkterna på samma avstånd från fixeringspunkten.
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3. Be patienten att titta på den vänstra punkten, sedan på den högra. I fönstret Video kontrollerar du att hårkorset
fortsätter att följa pupillen.

Anm • Använd fönstret Realtidsregistrering för att övervaka inkommande data. Genom att observera huvudrörelsen
(orange/blå/rosa) och ögonrörelsen (grön) kan du avgöra om patienten rör sitt huvud eller sina ögon (i stället för att
stirra på fixeringspunkten), blinkar överdrivet mycket eller inte följer de instruktioner som ges (samarbetar inte).

4. Om hårkorset inte kan följa pupillen (det hoppar runt och centreras inte i pupillen) justerar du tröskelreglaget med
knapparna + och -.
I kalibreringsproceduren ombeds patienten att skifta blicken mellan två punkter som visas när lasern är på. När
patientens blick skiftar följer systemet pupillrörelsen.

Anm • Om det inte går att kalibrera utrustningen för en patient (till exempel om synen är så dålig att patienten inte
kan se fixeringspunkten eller laserprickarna) klickar du på Standard för att använda kalibrering med standardvärde (∆
= 21). Kontrollera att patienten tittar rakt fram på fixeringspunkten innan du klickar på Standard.

Ögonrörelsen mellan de två laserprickarna mäts och kalibreras mot de kända värdena mellan de två laserprickarna som
projiceras från glasögonen. Kalibreringsvärdena relaterar till pixelplaceringen som uppgår till 7,5 grader vänster och
höger om centrum. Skillnaden mellan höger och vänster är lika med det antal pixlar som utgör en 15 graders
ögonrörelse. Dessa värden används för att analysera ögonrörelserna under head impulse-testningen.
5. Klicka på Kör.
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6. Be patienten att vända sig mot fixeringspunkten och hålla huvudet stilla.
7. Be patienten att följa laserstrålepunkten med ögonen.

Anm • Kalibreringsvärdena sparas automatiskt. Det sparade kalibreringsvärdet kan användas för alla tester. Om
glasögonen inte har flyttats behöver ingen omkalibrering göras mellan testen. Om du stänger patientens fil och sedan
öppnar den igen måste du utföra kalibreringen på nytt.

Kalibreringskontroll
1. Be patienten att titta stint på fixeringspunkten och röra huvudet från sida till sida i snäv vinkel (ungefär 10 grader).
2. Kontrollera att hastigheterna för öga och huvud överensstämmer.

God kalibrering – ögon- och huvudhastigheter stämmer överens
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Dålig kalibrering – ögonhastigheten är för låg

Dålig kalibrering – ögonhastigheten är för hög

3. Om ögon- och huvudhastigheter inte stämmer överens måste du göra om kalibreringen eller granska patientens
anamnes.
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Anm • Om patienten måste göra sackader under lågfrekventa huvudvridningar kan detta vara tecken på
antingen vestibulär-okulär förlust eller dysfunktionell cerebellum eller bådadera. Om patienten gör kommaikapp sackader under lågfrekventa huvudvridningar bör resultaten från head impulse-testet bedömas med
försiktighet. Data som INTE ligger inom det normala intervallet kan härröra från en perifer eller central
vestibulär störning. Använd testerna VOR ör att bedöma en patient med komma-ikapp-sackader under
kalibreringskontroll.

4. När du har kontrollerat kalibreringen och är nöjd med resultatet, klicka på Godkänn.
Fönstret Insamling öppnas och programmet kan nu användas för att samla in huvudimpulsdata.

Försiktig • När kalibreringen har utförts ska du inte flytta om testglasögonen på patientens huvud.
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9.4

Videoinspelning av ögonrörelser under testning
Anm • Spela in måste vara markerad för att du ska kunna spela upp insamlade data.

Fönstret Video visar bilden av ögat.
Markera kryssrutan Spela in (A). om du vill starta videoinspelningen samtidigt som datainsamlingen startar.

Anm • Information om uppspelning av video finns på sidan ► 109.

9.5

Optimera insamling
Det är bäst att utföra Lateral-testet innan du samlar in LARP/RALP-data. LARP/RALP-tester är svårare att utföra, och om du
är van att utföra Lateral-tester blir det lättare att lyckas med datainsamlingen för LARP/RALP-tester.

Lateral-testet kan antingen bestå av ett Huvudimpuls eller ett SHIMP-test. Båda testen kräver en prick på ytan framför
patienten. För Huvudimpuls-testet tittar patienten på en fast punkt på ytan. För SHIMP-testet tittar patienten på en
laserprick som projiceras av glasögonen.
Testet startar med att testaren står bakom patienten som bär glasögonen. Patienten ombeds att titta på fixeringspunkten
för Huvudimpuls eller laserpricken för SHIMP. Medan patienten tittar på fixeringspunkten roterar testaren patientens
huvud horisontellt för ett lateralt test i en liten vinkel (ca 10–20 grader) på ett snabbt, abrupt och oförutsägbart sätt med
varierande riktning och hastighet.
För LARP vrider testaren patientens huvud 35–45 grader till höger. Be patienten att titta på fixeringspunkten. Höger ögas
pupill är nära näsan. Testaren placerar en hand under patientens haka och den andra på patientens huvud och roterar
patientens huvud vertikalt i en liten vinkel (ca 10–20 grader) på ett snabbt, abrupt och oförutsägbart sätt med varierande
riktning och hastighet. En huvudimpuls nedåt stimulerar den vänstra främre båggången. En huvudimpuls uppåt stimulerar
den högra bakre båggången.
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För RALP vrider testaren patientens huvud 35–45 grader till vänster. Be patienten att titta på fixeringspunkten. Höger ögas
pupill är nära den högra sidan av huvudet. Testaren placerar en hand under patientens haka och den andra på patientens
huvud och roterar patientens huvud vertikalt i en liten vinkel (ca 10–20 grader) på ett snabbt, abrupt och oförutsägbart sätt
med varierande riktning och hastighet. En huvudimpuls nedåt stimulerar den högra främre båggången. En huvudimpuls
uppåt stimulerar den vänstra bakre båggången.

Lateral Huvudimpuls

Stimulus
Förskjutning: 10-20°
Minsta godkända topphastighet för huvudet: 120°/s –
250°/s
Huvudets toppacceleration: 1200°/s2 – 2500°/s2

LARP Huvudimpuls

Stimulus
Förskjutning: 10-20°
Minsta godkända topphastighet för huvudet: 100°/s –
250°/s
Huvudets toppacceleration: 1 000°/s2 till 2 500°/s2

RALP Huvudimpuls

Anm • Mer information finns i vHIT-träningsvideon eller på www.icsimpulse.com.

Glasögonen samlar in både huvud- och ögondata. Gyroskopet mäter huvudrörelsernas hastighet (stimuluset).
Höghastighetskameran fångar bilden av ögat. Programmet OTOsuite Vestibular bearbetar huvudhastighetsdata och
hastighetsdata för ögonrörelse (svaret).
Simultana datavisningar för huvudrörelsen och ögonrörelsen gör att läkaren kan avgöra om svaret ligger inom normala
gränser eller inte.
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Övningsläge
I övningsläget får du hjälp att lära dig hur man utför en huvudimpulsmanöver på korrekt vis innan du utför tester på en
patient. I övningsläget fortsätter den mittersta ljuspunkten från laserpekaren att vara tänd. I slutet av
huvudimpulsmanövern visar ljuspunktens position om du stoppat huvudrörelsen i rätt position, innan den flyttats med för

stora, långsamma rörelser.
Inställning av övningsläget
1. Fäst tre fixeringspunkter på väggen: en i mitten, en 10° till vänster om mittpunkten, och en 10° till höger om
mittpunkten.

2. Importera övningspatienten från demodata.
3. Öppna övningspatienten (med namnet Övningsläge).
I slutet av en korrekt utförd impuls åt vänster stannar ljuspunkten kvar på den vänstra fixeringspunkten. I slutet av en
korrekt utförd impuls åt höger stannar ljuspunkten kvar på den högra fixeringspunkten. De registrerade huvudrörelserna
matchar övningskurvorna när huvudimpulsmanövern utförs korrekt.
Du kan öva på att utföra huvudimpulsmanövrar genom att fästa glasögonen på en melon.

Innan du startar ska du justera
tröskelreglaget för att eliminera allt
vitt brus, i fönstret Video.
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När du övar på att utföra huvudimpulser ska du säkerställa att:
•

de registrerade
huvudrörelserna matchar
övningskurvorna, som i detta
exempel,

•

inga för stora, långsamma
rörelser rapporteras i
insamlingsfönstret, och

•

återkopplingen för operatören
är en grön cirkel
(huvudimpulsen utfördes
korrekt).
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9.5.1

Fönstret Realtidsregistrering
I det här fönstret kan du övervaka både huvud- och ögonrörelse samtidigt som du utför huvudimpulstestet. Vald testtyp
(Lateral, LARP eller RALP) avgör vilken huvudrörelse som visas med en bred linje. Denna linje bör vara den som rör sig då
huvudimpulsen avges. De andra två huvudrörelserna bör vara ganska plana. Detta ser till att den båggång som stimuleras är
den du avser att testa.

Som standard ger Återkoppling för testaren och Ljudfeedback status för varje huvudimpuls:
•

En grön cirkel och en hög ton indikerar att huvudimpulsen utfördes korrekt.

•

En grön cirkel och en låg ton indikerar att huvudimpulsen inte utfördes korrekt. Ett meddelande i insamlingsfönstret
anger att något av dessa fel har inträffat:
–

För långsamma rörelser – huvudets hastighet är inte tillräckligt hög

–

För stora långsamma rörelser – i slutet av impulsen rördes huvudet i motsatt riktning jämfört med
testriktningen, eller

–

Fel båggång stimulerad – när LARP- eller RALP-testet utfördes levererades huvudimpulsen på ett sätt som
stimulerade andra båggångar än de som testades.

Anm • Information om Återkoppling för testarenfinns i Testalternativ för Huvudimpuls (sidan ► 189). Information
om Ljudfeedback finns i Testalternativ för Allmänt inställningar (sidan ► 181).
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9.5.2

Fönstret Övningskurvor
I fönstret representerar de gråa utbildningskurvorna ett bra tillstånd på huvudimpulser vid olika hastigheter: 100, 150, 200
och 250. Träningskurvornas form förändras baserat på vilken typ av test som har valts (Lateral, LARP, RALP).
Huvudspårningen visas i orange och med negativa hastigheter som representerar rörelser till höger. Huvudspårningen visas
i blått och med positiva hastigheter som representerar rörelser till vänster.
Den faktiska registreringen av huvud- och ögonrörelser läggs över de gråa utbildningskurvorna. Ögonrörelse visas i grönt.
Vita prickar längs Y-axeln indikerar hastigheterna på de huvudimpulser som samlas in.

Insamlingsalgoritmen analyserar data i realtid allteftersom den samlas in. Om head impulse uppfyller algoritmvillkoret
kommer en godkänd head impulse att räknas i insamlingsfönstret. En huvudimpuls som matchar träningskurvan räknas
typiskt som en accepterad (giltig) head impulse.
Att jämföra de faktiska huvudrörelserna (visas i detta exempel i blått) mot utbildningskurvorna gör att testaren kan utföra
huvudimpulser av god kvalitet och att bara bra data tas med i analysen.

Anm • Mer information finns i vHIT-träningsvideon eller på www.icsimpulse.com.

9.6

Samla in Huvudimpuls data
Mer information om inställningar som finns tillgängliga i Testalternativ vid datainsamling finns på sidan ► 180.

Anm • Den temporära patienten är tillgänglig för att testning ska kunna påbörjas utan att ange några patientdata.
Mer information om hur du skapar en ny patient eller öppnar en befintlig patient finns på sidan ► 25.
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1. Ändra om så önskas de giltiga huvudimpulser (A) som krävs för den aktuella testsessionen. För att göra denna ändring
klickar du på upp- eller nedåtpilarna eller så skriver du in siffran direkt.

Anm • Tjugo (20) är det rekommenderade minimiantalet huvudimpulser såväl åt vänster som åt höger.
Inställningarna för insamlingen kan vara vilket antal som helst upp till 999. Se sida ► 189.

2. En inaktiverad (nedtonad) Starta-knapp indikerar att systemet är redo att samla in huvudimpulsdata. Annars måste du
klicka på Starta eller klicka på den vänstra knappen på fjärrkontrollen om du vill påbörja insamling av huvudimpulsdata.

Försiktig • Om du vidrör glasögonen eller glasögonremmen samtidigt som patientens huvud flyttas, kan det
resultera i att kameran flyttas, vilket innebär att insamlade data innehåller felaktigheter.

3. Stå bakom patienten, placera dina händer på patientens huvud på ordentligt avstånd från glasögon och glasögonrem.

Anm • Mer information finns i vHIT-träningsvideon eller på www.icsimpulse.com.

4. Be patienten att titta stint på fixeringspunkten och flytta patientens huvud enligt beskrivningen på sida ► 80.
Med testalternativen LARP och RALP och kryssrutan för Återkoppling för ögonposition under insamling markerad i
Testalternativ matchar ögonfärgen färgen på ögonpositionsindikatorn i testinställningen. Ögat kommer att vara grönt
under testet så länge huvudet är kvar i korrekt position och inte dras tillbaka mot mitten.
När Huvudimpuls-testet utförs visar både fönstret Realtidsregistrering och fönstret Övningskurvor huvud- och
ögonspårning som hjälper dig att förstå kvaliteten på de data som samlas in. En beskrivning av dessa fönster finns på
sidorna ► 84 och ► 85.
Under testningen visas giltiga huvudimpulser för både vänster och höger (B). De vänster- och högerimpulser som inte
utförts korrekt kombineras till antal underkända (C).
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En huvudrörelse med topphastighet under den minsta hastigheten bedöms inte som en huvudimpuls:
–

Lateral minimum för testet är 120°/s – 250°/s

–

LARP och RALP minimum för testet är 100°/s – 250°/s

Anm • (Huvudimpulser avvisas om bildrutefrekvensen faller under 219 bilder/sekund.)

I Insamling-fönstret visas:
A. Testtyp – namn på testet för vilket data samlats in
(Namnet inkluderar testets riktning och förutsättningar.)
B. Tidsförbrukning – testets varaktighet
C. Bildhastighet – frekvens för datainsamling i bildrutor per sekund (fps)
D. Kalibrering – ∆ – avståndet i pixlar mellan höger och vänster ögonposition uppmätt under kalibrering

Insamlingen stannar automatiskt när minimiantalet för vänster och höger huvudimpulser har uppnåtts. Om du vill avbryta
testet i förtid klickar du på Stopp eller trycker på den högra knappen på fjärrkontrollen. Data sparas. (Data sparas om minst
en bra huvudimpuls har samlats in.) Om du vill avbryta testet i förtid utan att spara data klickar du på Avbryt.
Data analyseras automatiskt och visas i fönstret 2D-analys.
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9.7

Analys -uppgifter
Om du vill visa ett specifikt test klickar du på fliken Test och sedan på önskat test så att det markeras. Mer information om
hur du väljer ett test finns på sida ► 20.
Du kan visa analysen av testresultaten i fönstergruppen 2D-analys, Sexhörnsdiagram, eller 3D-analys. I 2D- och 3Dvisningen kan resultat visas i normalt visningsläge eller förstorat läge. analys av testresultaten kan visas i normalt
visningsläge eller förstorat läge. Se sida ► 17.

9.7.1

Förstärkning
Det första steget i tolkning av informationen är att granska registreringen av ögon- och huvudrörelser. (Se sida ► 95.) Det
andra steget bör alltid vara att granska gain (hastighetskvot).
Förstärkning är förhållandet mellan ögonrörelsen och huvudrörelsen. Enskilda hastighetskvoter och genomsnittlig
hastighetskvot visas. Fönstret Förstärkning visar gainvärden längs Y-axeln och motsvarande topphastigheter längs X-axeln.
(Topphastigheten är den maximala hastigheten för vart och ett av de 175 prov som representerar ett visst test.) Skalan för
hastighetskvotens kurva ändras automatiskt om det finns enskilda kvoter mellan 1,2 och 3.

I hastighetskvotens (gain) kurva markeras vänster och höger medelvärden av Xs. Längst upp i diagrammet visas vilken färg
som visar de olika vänster- och högervärdena.
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Ovanför diagrammet visas
A. Medelvärde för vänster och höger
B. Standardavvikelser för höger och vänster
C. Asymmetrin för höger-vänster vestibulär-okulär reflex (i detta exempel användes standardberäkningsmetoden Relativ
(Newman-Toker/Mantokoudis) för Asymmetrisk hastighetskvot.

Värdet Asymmetri är specifikt för de testade planen: Lateral (höger lateral till vänster lateral) eller LARP (vänster främre
till höger bakre) eller RALP (höger främre till vänster bakre).
I Testalternativ kan du välja standardmetod för att beräkna Asymmetrisk hastighetskvot: Relativ (NewmanToker/Mantokoudis)(1) eller Normaliserad relativ (Jongkees)(2):

Normativa data
Normativa gränsvärden definieras enligt normativ forskning.(3)
Skuggning indikerar gränserna för data utanför de normativa gränsvärdena.
•

Värden i det vita området ligger inom normala gränser.

•

Värden som hamnar i det ljusgrå området innebär en unilateral förlust.

•

Information i det mörkgråa områden indikerar en bilateral förlust.

De normativa gränsvärdena kan ändras.
ITestalternativ finns inställningar för normativa gränsvärden. Se sida ► 189.

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

handen placerad på huvudet och en utåtriktad huvudimpuls.
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Åldersbaserade normativa data
Åldersbaserade normativa gränsvärden definieras som medelvärdet ± 2 standardavvikelser för åldersspannet 10 till 99 år.(1)
I Förstärkning markeras området inom vilket data anses vara inom normala gränser.

Gainvärden över 1,2
Gainvärden över 1,2 kan bero på ett eller flera av följande problem:
1. Glasögonen har kommit ur läge. Kontrollera att huvudremmen sitter åt ordentligt, att kabeln från glasögonen är fäst vid
patientens högra axel eller krage och inte är för spänd, och att det inte finns något mellanrum mellan skumkudden och
patientens ansikte. Bilder av bra respektive dålig glasögonplacering finns på sidan ► 33.
2. Patienten befinner sig för nära fixeringspunkten. Om patienten befinner sig närmare än en meter syns ökade VORhastighetskvoter (gain) på grund av ögonkonvergens. Använd aldrig metoden att stå framför patienterna och be dem
fixera blicken på din näsa när du använder ICS Impulse. Denna testmetod ger högre VOR-hastighetskvoter (gains).
3. Under testningen visade realtidsspårningen att ögonen styrde huvudet, men testet tilläts fortsätta. Om problemet
påträffas ska glasögonens inställningar och patienten position kontrolleras innan du fortsätter testet.
4. Om du har bedömt att det inte är fråga om 1, 2 och 3 kan patienten ha Ménierès sjukdom. (2)

Visa data och värden
För att enbart visa vänster eller höger hastighetskvoter (gains) klickar du på fliken Visa och markerar kryssrutan Vänster
eller Höger. Om du vill visa både vänster och höger förstärkning markerar du båda kryssrutorna.

(1)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP och 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. Anm.: Alla normativa data samlades in med handen placerad på huvudet och en

utåtriktad huvudimpuls.
(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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Gain (Hastighetskvot) och topphastighet för en separat impuls visas i statusstapeln när en gainpunkt eller en registrering har
valts.
•

Välja en gainpunkt: Klicka i fönstret Förstärkning och flytta markören över gainpunkten för att markera den.
Gainvärdet visas bredvid den valda punkten (markerad med en cirkel). Motsvarande spårning markeras i
spårningsfönstret.

•

Välja en spårning: Klicka i spårningsfönstret och bläddra mellan spårningarna med piltangenterna eller rullningshjulet.
Den markerade registreringen är den valda registreringen. Motsvarande gainpunkt markeras (gainvärdet visas inte).

A.
B.
C.
D.
E.

Statusfält
Fönstret Förstärkning
Gainvärde
Spårningsfönster
Vald spårning

Så här raderar du en markerad huvudimpuls:
•

Flytta markören över gain-punkten (hastighetskvot). Dubbelklicka med musen.

•

Klicka i spårningsfönstret. Välj en specifik spårning med hjälp av piltangenterna eller rullningshjulet på musen. Tryck på
Delete-tangenten.

Om du vill återställa alla raderade huvudimpulser klickar du på fliken Omanalys. Klicka på Återställ borttagna data.
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Om sackader
För att en topp ska motsvara en sackad måste den uppfylla följande kriterier:

9.7.2

–

Den identifieras som en sackad av vår särskilda algoritm (toppar som identifieras som sackader är röda enligt
standardinställningen)

–

Den inträffar 70 ms eller senare efter huvudrörelsen (impulsen) påbörjades

Info

Analys av huvudimpuls data rapporteras både för huvudimpulser åt vänster och höger och som avvisade huvudimpulser.
OTOsuite Vestibular använder olika algoritmer för att analysera huvudimpulser.
•

Insamling – huvudimpulsdata som passerade insamlingsalgoritmen enligt bilden i insamlingsfönstret

•

Analys – huvudimpulsdata som passerat analysalgoritmen

Se sida ► 241 för mer information.

Analys av registrering data för vald registrering (den markerade registreringen) inkluderar
•

Förstärkning – beräkningen av hastighetskvoten visas i området under ögonhastigheten (utan sackaddata) delat med
området under huvudets hastighet

•

Latens – tidpunkten (ms) där huvudrörelsens topphastighet inträffade och även för de första tre sackaderna

•

Amplitud (°/s) – maxvärdet för huvudet och de första tre sackaderna (visas som topphastigheten i statusraden)
Anm • Data som samlats in före programvaruversionen 4.0 behöver analysers om för att värdena ska fyllas i korrekt.

Operatörens namn och testparametrarna listas:
•

Bildhastighet – frekvens för datainsamling i bildrutor per sekund (fps)

•

Kalibrering – ∆ – avståndet i pixlar mellan höger och vänster ögonposition uppmätt under kalibrering

En notering visar när parametrarna för sackader för att komma ikapp målet har ändrats.
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9.7.3

Kommentarer
Analysuppgifter - Kommentarer
Du kan lägga in kommentarer om testet före, under och efter testningen. Lägg till eller ändra kommentarer genom att
klicka på fliken Kommentarer. Information om redigeringsverktygen finns på sidan ► 23.

Anm • Text som tidigare angetts i fönstret Test visas i fönstret Kommentarer.

9.7.4

Visa
Du ändrar visningen av hastighetskvotens (gain) kurva genom att markera kryssrutorna Vänster och/eller Höger för att välja
vad som ska visas och inte: båda hastighetskvoterna, endast de vänstra eller endast de högra hastighetskvoterna. Du ändrar
visningen av 2D-diagrammet kurva genom att markera kryssrutorna Huvudhastighet och/eller Ögonhastighet för att välja
vad som ska visas eller ej: båda hastigheterna, enbart huvudhastighet eller enbart ögonhastighet.

9.7.5

Omanalys

Reanalyze (Analysera om) – återställer alla originaldatapunkter före omanalys av informationen. (Omanalysen använder de
senaste inställningarna för Baslinjeamplitud och Startposition.)
Anm • Det kan bli nödvändigt att använda denna funktion för befintliga patientdata när nya funktioner släpps.
(Omanalys kräver att det finns tillgängliga rådata.)

Återställ borttagna data – återställer alla originaldatapunkter för förstärkning.
Spontannystagmus – Spontannystagmus-kryssrutan är markerad om testaren markerat kryssrutan för Spontannystagmus
i fönstret Insamling.
Om rutan Spontannystagmus markeras, omanalyseras informationen. Tidigare ändringar av data (t.ex. sackadparametrar,
raderade punkter för hastighetskvot (gain)) kommer inte att finnas kvar.

Parametrar för sackader för att komma ikapp målet Vänster/höger – markera för att ändra sackadparametrarna för
vänster eller höger huvudimpuls

Återställ standardvärden – återställer sackadparametrarna till tillverkarens inställningar för vald sida (vänster/höger)

Otometrics - ICS Impulse USB

93

9 Huvudimpuls

Baslinjeamplitud – Denna inställning identifierar en sackad utifrån hur brant doseringen är på sackadens baksida. Justera
detta reglage om du tror att en ögonrörelse felaktigt identifierats som en sackad eller att en ögonrörelse borde identifieras
som en sackad.

Startposition – Denna inställning avgör var programvaran börjar leta efter en sackad. Justera detta reglage om du tror att
en ögonrörelse felaktigt identifierats som en sackad eller att en ögonrörelse borde identifieras som en sackad.
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9.8

Fönstret 2D-analys
De förinställda färgerna för de data som visas i diagrammen gör att även färgblinda personer enkelt kan särskilja de olika
färgerna. I Testalternativ finns inställningar för att ändra vilka färger som används för de olika datatyperna. För att ändra
detta klickar du på fliken Diagramfärger i fönstret Alternativ och väljer nya färger. Se sida ► 186.
Med standardlayouten placeras höger diagram (höger huvud- och ögonhastighetsinformation) till höger och vänster diagram
(vänster huvud- och ögonhastighetsinformation) till vänster. Om du vill ändra layouten klickar du på fliken Huvudimpuls i
fönstret Alternativ och väljer Visa vänster diagram på höger sida. Se sida ► 189.
Om du enbart vill se huvud- eller ögonhastigheten klickar du på fliken Visa och markerar kryssrutan Huvudhastighet eller
Ögonhastighet. Markera båda kryssrutorna om du vill visa både huvud- och ögonhastighet.
Huvuddata visas i blått för vänster, och orange för höger. Ögondata som visas i grönt anger ögonrörelser under och efter
huvudimpulsen (VOR). Ögondata i rött visar sackaderade ögonrörelser (med andra ord komma-ikapp sackad). I diagrammet
anges hastigheten på Y-axeln och huvudimpulsmillisekunder eller prov längs X-axeln. Om data har konverterats från en
tidigare version av programvaran kommer X-axeln att visa tester om den genomsnittliga bildrutefrekvensen understeg 219.
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Inom de normala gränserna
I dessa exempel på Huvudimpuls- SHIMP-huvudimpulsinformation ligger båda sidorna inom de normala gränserna.

Huvudimpuls
I Förstärkning-diagrammet befinner sig alla datapunkterna inom det normala intervallet (i det vita intervallet).
Informationen om huvudet visar väl utförda Head Impulses och ögoninformationen visar en vestibulär-okulär reflex (A) som
speglar huvudhastigheterna. Det kan finnas ett par extra snabba ögonrörelser.
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SHIMP
I Förstärkning-diagrammet befinner sig alla datapunkterna inom det normala intervallet (i det vita intervallet).
Informationen om huvudet visar väl utförda huvudimpulser och ögoninformationen visar en vestibulär-okulär reflex (A) som
speglar huvudhastigheterna samt de öppna komma-ikapp sackaderna. Observera att SHIMP-testet tar bort möjligheten att
producera dolda sackader, vilket eliminerar behovet av att ta bort sackader innan beräkningen av hastighetskvoten utförs.
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Observerbara extra snabba ögonrörelser
Huvudimpuls
Det här är ett exempel på huvudimpulsinformation som visar en onormal vestibulär-okulär reflex på vänster sida vilket
framgår av förstärkningsreaktionen och de snabba ögonrörelserna. I Förstärkning-diagrammet befinner sig alla
datapunkterna inom det gråa intervallet, vilket indikerar en ensidig förlust. Informationen om huvudet visar väl utförda
Head Impulses och ögoninformationen visar en inadekvat vestibulär-okulär reflex (A) som inte speglar huvudets hastigheter.
Det finns en observerbar snabb ögonrörelse (B).Komma-ikapp sackader är enklare att visualisera i 3D-analys.
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SHIMP
Det här är ett exempel på SHIMP-data som visar en onormal vestibulär-okulär reflex bilateralt via gainresponsen och de
snabba ögonrörelserna. I Förstärkning-diagrammet befinner sig alla datapunkterna inom det gråa intervallet, vilket
indikerar en tvåsidig förlust. Informationen om huvudet visar väl utförda huvudimpulser och ögoninformationen visar en
otillräcklig vestibulär-okulär reflex som inte speglar huvudhastigheterna. När det finns komma-ikapp sackad är det en
indikation på kvarvarande funktion för SHIMP. Den högra sidan visar tydligt vestibulär funktion eftersom det finns
observerbara komma-ikapp sackader.
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Ej observerbara snabba ögonrörelser
Det här är ett exempel på huvudimpulsdata som visar en onormal vestibulär-okulär reflex på höger sida, vilket framgår av
förstärkningsreaktionen och de snabba ögonrörelserna. I Förstärkning -diagrammet befinner sig alla datapunkterna inom
det gråa intervallet, vilket indikerar en ensidig förlust. Lägg märke till asymmetrin på 56 %. Den högra (onormala) sidan
påverkar den vänstra (normala) sidan. Huvudinformationen visar väl utförda Head Impulses och ögoninformationen visar en
inadekvat vestibulär-okulär reflex (A) som inte speglar huvudhastigheterna. Det finns ej observerbara snabba ögonrörelser
närvarande (B).Komma-ikapp sackader är enklare att visualisera i 3D-analys.
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9.9

Sexhörnsdiagram fönster
För test som väljs i kolumnen Visa ger fönstret Sexhörnsdiagram Analys av sackad för att komma ikapp målet en
överblick över diagrammen Medelvärdet av förstärkningarna, PR-resultat och 2D-analys.

A. Kolumnen Visa
B. Analys av sackad för att komma ikapp målet
C. Diagrammen Medelvärdet av förstärkningarna och 2D-analys

De test som till att börja med visas är samma test som valdes i fönstren för 2D-analys och 3D-analys. Du kan lägga till ett
eller flera test genom att klicka på knappen vid testnamnet i kolumnen Visa.Du kan ta bort ett eller flera test genom att
klicka på knappen vid testnamnet i kolumnen Visa. Du kan bara välja ett test per testtyp som ska visas.

Anm • Testurvalen återgår till de testurval som gällde för 2D-analys- och 3D-analys -fönstren när fönstret med
Sexhörnsdiagram inte längre visas.

Med standardlayouten placeras höger diagram (höger huvud- och ögonhastighetsinformation) till höger och vänster diagram
(vänster huvud- och ögonhastighetsinformation) till vänster. Om du vill ändra layouten klickar du på fliken Huvudimpuls i
fönstret Alternativ och väljer Visa vänster diagram på höger sida. Se sida ► 189.

9.9.1

Sexhörnsdiagram
I Sexhörnsdiagram visas medelvärden som staplar, vars längd bestäms av medelvärdet av förstärkningarna. Staplarna visas i
en sexhörning. Varje sida av sexhörningen markeras med två bokstäver, förkortningar som avser en av de sex båggångarna:
•
•
•

LA (Left Anterior – vänstra främre)
LL (Left Lateral – vänstra yttre)
LP (Left Posterior – vänstra bakre)

•
•
•

RA (Right Anterior – högra främre)
RL (Right Lateral – högra yttre)
RP (Right Posterior – högra bakre)

Den yttre sexhörningen visar en genomsnittlig hastighetskvot på 1,0. Den inre sexhörningen representerar en
genomsnittlig gain (hastighetskvot) på 0,5.
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Staplarna som visar hastighetskvoterna får sina färger i enlighet med de normerade gränsvärden som satts för
hastighetskvoternas kurvor. Testalternativ inkluderar inställningar för att ändra standardvärdena. För att ändra detta klickar
du på fliken Huvudimpuls i fönstret Alternativ och väljer nya värden. Se sida ► 189.

Asymmetri-värdena (A) kommer från beräkningar som är specifika för varje uppsättning båggångar: främre till främre,
mellersta till mellersta och bakre till bakre. Färgen som värdena visas i indikerar vilken beräkningsmetod som använts:
Relativ eller Normaliserad relativ.
I varje enskilt fönster listas Medelvärde hast.kvot och PR-resultat (genomsnittligt PR-resultat) (B). Färgen på området där
dessa listas indikerar mönstret för kluster av sackader för att komma ikapp målet: Normal, Samlade, eller Utspridda.

I Testalternativ kan du välja standardmetod för att beräkna Asymmetrisk hastighetskvot: Relativ (NewmanToker/Mantokoudis)(1) eller Normaliserad relativ (Jongkees)(2):

9.9.2

Analys av sackad för att komma ikapp målet
Viktigt • Omanalysera data som samlats in innan version 4.0 för att värdena ska fyllas i korrekt.
- Om rådata sparades, välj testet i 2D-analys, klicka på fliken för fönstret Omanalys och klicka på Reanalyze

(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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(Analysera om) .
- Om rådata inte sparades, välj det vänstra testet i 2D-analys. Klicka på fliken Omanalys. Flytta antingen
tröskelreglaget Baslinjeamplitud eller Startposition. Klicka på Återställ standardvärden. Upprepa samma procedur
för det högra testet.

Analys av sackad för att komma ikapp målet innefattar en analys för varje datapost för båggångarna som visas i
Sexhörnsdiagram.(1) I Testalternativ kan du välja att visa endast denna sammanfattning av analysen eller hela analysen. Se
sidan► 189.

Totalt (%) – procentandel för observerbara och dolda sackader i det totala antalet registreringar av huvudimpulser
Totalt PR-resultat (%) – magnituden mellan 0 och 100, där 0 är minsta möjliga antal utspridda sackader för att komma
ikapp målet med aktuellt head impulse test och 100 är maximala antal utspridda sackader för att komma ikapp målet med
aktuellt head impulse test. För att få fram PR-resultatet beräknas den första variationskoefficienten för tidsperioden under
vilken varje enskild sackad dök upp i varje sackadgrupp (totalt antal för både observerbara och dolda sackader).

Klassificering
•

Grönt indikerar ”inom normala gränser”

•

Blått indikerar att sackaderna är samlade

• Orange indikerar att sackaderna är utspridda
Dessa färgkoder används också i de färglagda staplarna för Sexhörnsdiagram-panelerna.

(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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Fullständig analys

Om ej observerbara eller observerbara komma-ikapp sackader inte finns
för en särskild båggång visas NA för dessa datavärden.

Huvud
Latens (ms) – genomsnittlig latens för alla huvudimpulser
Amplitud (°/s) – genomsnittlig amplitud för alla huvudimpulser
Dold
% – procentandel för sackader som inträffar efter 70 ms och innan huvudets hastighet korsar nollpunkten i det totala
antalet huvudimpulsregistreringar

Latens (ms) – genomsnittlig latens för alla dolda sackader. En verktygstips visar standardavvikelsen och variationens
koefficient.

Amplitud (°/s) – genomsnittlig amplitud för alla dolda sackader. En verktygstips visar standardavvikelsen och
variationens koefficient.

PR-resultat (%) – magnituden mellan 0 och 100, där 0 är minsta möjliga antal utspridda sackader för att komma ikapp
målet med aktuellt head impulse test och 100 är maximala antal utspridda sackader för att komma ikapp målet med
aktuellt head impulse test. För att få fram PR-resultatet beräknas den första variationskoefficienten för tidsperioden
under vilken varje sackad dök upp för varje grupp med dolda sackader.

Synbar
% – procentandel för sackader som inträffar efter att huvudets hastighet korsar nollpunkten i det totala antalet
huvudimpulsregistreringar

Latens (ms) – genomsnittlig latens för alla observerbara sackader. En verktygstips visar standardavvikelsen och
variationens koefficient.

Amplitud (°/s) – genomsnittlig amplitud för alla observerbara sackader. En verktygstips visar standardavvikelsen och
variationens koefficient.

PR-resultat (%) – magnituden mellan 0 och 100, där 0 är minsta möjliga antal utspridda sackader för att komma ikapp
målet med aktuellt head impulse test och 100 är maximala antal utspridda sackader för att komma ikapp målet med
aktuellt head impulse test. För att få fram PR-resultatet beräknas den första variationskoefficienten för tidsperiod
under vilken varje sackad dök upp för varje grupp med observerbara sackader.
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9.10

Fönstret 3D-analys
De förinställda färgerna för de data som visas i diagrammen gör att även färgblinda personer enkelt kan särskilja de olika
färgerna. I Testalternativ finns inställningar för att ändra vilka färger som används för de olika datatyperna. För att ändra
detta klickar du på fliken Diagramfärger i fönstret Alternativ och väljer nya färger. Se sida ► 186.
Med standardlayouten placeras höger diagram (höger huvud- och ögonhastighetsinformation) till höger och vänster diagram
(vänster huvud- och ögonhastighetsinformation) till vänster. Om du vill ändra layouten klickar du på fliken Huvudimpuls i
fönstret Alternativ och väljer Visa vänster diagram på höger sida. Se sida ► 189.
Informationen kan visas i 360 grader. Om du vill se informationen från olika håll, håller du ned vänster musknapp och
roterar. Du återgår till normal visning genom att klicka på Återställ (A).
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Normal
I detta exempel på huvudimpulsinformation ligger båda sidorna inom de normala gränserna. I Förstärkning-diagrammet
befinner sig alla datapunkterna inom det normala intervallet (i det vita intervallet). Informationen om huvudet visar väl
utförda Head Impulses och ögoninformationen visar en vestibulär-okulär reflex (A) som speglar huvudhastigheterna. Det kan
finnas ett par extra snabba ögonrörelser.
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Observerbara extra snabba ögonrörelser
Det här är ett exempel på huvudimpulsinformation som visar en onormal vestibulär-okulär reflex på vänster sida vilket
framgår av förstärkningsreaktionen och de snabba ögonrörelserna. I Förstärkning-diagrammet befinner sig alla
datapunkterna inom det gråa intervallet, vilket indikerar en ensidig förlust. Informationen om huvudet visar väl utförda
Head Impulses och ögoninformationen visar en inadekvat vestibulär-okulär reflex (A) som inte speglar huvudets hastigheter.
Det finns en observerbar snabb ögonrörelse (B). På höger sida beror kurvans negativa transienter på spontannystagmus.
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Ej observerbara snabba ögonrörelser
Det här är ett exempel på huvudimpulsdata som visar en onormal vestibulär-okulär reflex på höger sida, vilket framgår av
förstärkningsreaktionen och de snabba ögonrörelserna. I hastighetskvotens kurva befinner sig alla datapunkterna inom det
grå området, vilket indikerar en unilateral förlust. Lägg märke till asymmetrin på 56 %. Den högra (onormala) sidan påverkar
den vänstra (normala) sidan. Huvudinformationen visar väl utförda Head Impulses och ögoninformationen visar en inadekvat
vestibulär-okulär reflex (A) som inte speglar huvudhastigheterna. Det finns ej observerbara snabba ögonrörelser närvarande
(B). Observera hur de observerbara snabba ögonrörelserna är närmare informationen om huvudet, samtidigt som de ej
observerbara snabba ögonrörelser ligger till höger om informationen om huvudet.
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9.11

Fönstret Uppspelning
En synkroniserad uppspelning av insamlade data, dataanalyser och videor finns tillgängliga i fönstret Uppspelning. Fönstret
innehåller alltid
•

Realtidsregistrering

•

Övningskurvor

•

Förstärkning , diagram

•

2D-registreringar av ögon och huvud

•

Ögonvideo

När synkroniserad rumsvideo väljs i Testalternativ för denna testtyp finns den synkroniserade rumsvideon också med.

Uppspelning Knappar och val
Spela upp

Startar den synkroniserade uppspelningen.

Pausa

Pausar den synkroniserade uppspelningen.

Stopp

Stoppar den synkroniserade uppspelningen.

Radera video

Raderar videoklipp för det markerade testet.

Anm • Du bör inte spara videofilmer som inte behövs. På så vis sparar du
hårddiskutrymme. När en videoinspelning har raderats kan den inte
återskapas.
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Uppspelning Knappar och val
Spela upp från markören

Välj att starta uppspelningen vid markören. Om du inte väljer detta, startar
uppspelningen i början av spåret.

Hastighet

Anm • Innan du ställer in uppspelningshastigheten ska du kontrollera antal
bildrutor per sekund för inspelningen som anges under ögonvideo.

•

Normal – ögonvideo inspelad med 30 bildrutor per sekund kan endast spelas
upp i normal hastighet.

•

Långsam – ögonvideo inspelad med 60 bildrutor per sekund kan spelas upp i
normal eller långsam hastighet.

•

Långsammare – ögonvideo som spelas in med > 120 bildrutor per sekund kan
spelas upp i normal, långsam eller långsammare hastighet.

Rumsvideon är hela tiden synkroniserad med ögonvideon, oberoende av hastighet.

Uppspelning av data som samlats in med en äldre programvaruversion än 4.0.
Patientdata
•

Det går inte att spela upp gamla data

•

Om rådata sparades måste du först omanalysera informationen för att kunna visa den. Välj testet i 2D-analys, klicka på
fliken Omanalys och klicka på Reanalyze (Analysera om) .

•

När data omanalyserats kan du bläddra igenom realtidsregistrering. Om du klickar på en enskild huvudimpuls i
realtidsregistreringen:
–

Den giltiga huvudimpulsen visas på övningskurvorna (en avvisad huvudimpuls visas inte)

–

registreringen av ögon och huvud markeras

–

hastighetskvoten ringas in

Videofilmer
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•

Videorna av huvudimpuls/ögon som tidigare visades under In-/uppspelning av video visas nu endast i fönstret
Uppspelning i OTOsuite Vestibular.

•

Klicka på fliken Video i Testlista och välj videon som ska spelas upp.
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9.12

Förloppsdiagram
Det går att visa analyser av flera testsessioner i fönstergruppen Förloppsdiagram eller Förloppsdata. Detta innebär att
användaren kan jämföra patientens resultat med testresultat från andra tillfällen. Genom att jämföra test kan användaren se
om det har skett en förbättring eller om det uppstått en kompensation.
Om det finns tre eller flera test tillgängliga kommer tre test att visas till en början: det första testet, det senast genomförda
testet samt det test som för närvarande visas i 2D- eller 3D-fönstret. Du kan lägga till ett eller flera test genom att klicka på
knappen vid testnamnet i kolumnen Visa.Du kan ta bort ett eller flera test genom att klicka på knappen vid testnamnet i
kolumnen Visa.

Anm • analys av testresultaten kan visas i normalt visningsläge eller förstorat läge. Se sida ► 17.
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Förloppsdiagram
Fyra testsessioner kan visas tillsammans i fönstret. 3D-diagrammen visas enligt beskrivningen på sida ► 105.
De förinställda färgerna för de data som visas i diagrammen gör att även färgblinda personer enkelt kan särskilja de olika
färgerna. I Testalternativ finns inställningar för att ändra vilka färger som används för de olika datatyperna. För att ändra
detta klickar du på fliken Diagramfärger i fönstret Alternativ och väljer nya färger. Se sida ► 186.
Med standardlayouten placeras höger diagram (höger huvud- och ögonhastighetsinformation) till höger och vänster diagram
(vänster huvud- och ögonhastighetsinformation) till vänster. Om du vill ändra layouten klickar du på fliken Huvudimpuls i
fönstret Alternativ och väljer Visa vänster diagram på höger sida. Se sida ► 189.
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Förloppsdata
Hastighetskvotens kurva visas som beskrivs på sidan ► 88, utom att förklaringen som identifierar färgerna som används för
varje test visas i testurvalsfönstret. Medelvärde för standardavvikelser visas i horisontella staplar ovanför och under
symbolerna för medelvärde för gain (hastighetskvot) (röda och blå X).
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10

Positionell

10.1

Testmiljö
Miljön kan variera men du måste kunna placera patienten minst en meter från väggen (eller någon annan jämn yta som kan
användas som projiceringsyta). Positionen används för kalibrering. För positionell Dynamisk-testning och för
Repositionering -behandling behöver patienten inta en bekväm ställning på ett undersökningsbord, eftersom han eller hon
kommer att växla mellan sittande och liggande.

För kalibrering:

Anm • Patienten ska sitta i en stabil stol som inte kan rotera.

1. Välj en vägg där du kan placera patienten åtminstone en meter framför fixeringspunkten.
2. Sätt fast en av fixeringspunkterna som levereras med systemet på väggen på en plats där det är möjligt att placera
patienten rakt framför fixeringspunkten.

10.2

Videoinspelning av ögonrörelser under testning
Anm • Spela in måste vara markerad för att du ska kunna spela upp insamlade data.

Fönstret Video visar bilden av ögat.

Spela in (A) är valt enligt standardinställningarna. Videoinspelningen av ögat och datainsamlingen börjar samtidigt.

10.3

Pupillavkänning
För instruktioner om korrekt placering endast för glasögonen, se sidan ► 33.
För instruktioner om korrekt placering för lösningen med ögonocklusion (VD), se sidan ► 37.
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1. Välj test: Dynamisk, eller Repositionering.
2. Välj testtyp. Exempelvis finns dessa testtyper för testet Dynamisk: Dix-Hallpike, Hallpike-Stenger, Sidoläge, och
Vridning.

Anm • Ögonocklusion ska inte vara markerad när kalibrering utförs.

3. Om du använder ögonocklusionslösning markerar du kryssrutan Ögonocklusion.

Anm • Utan licens går det inte att avgöra förekomsten av Torsional nystagmus under testningen. Med licensen kan
man använda ögonrörelseregistreing och ett SPV-diagram.

4. Markera kryssrutan Torsional för att samla in Torsional-data. (Om du vill ha Torsional som förinställning ska du välja
detta alternativ för denna testtyp i aktuellt fönster för testgruppen i Testalternativ. Se sidan ► 259 för mer
information om större videostorlek när Torsional väljs.
5. Välj testmanöver (A). Exempelvis finns det fyra manövrar för testet Dix-Hallpike: Huvud vänster, Huvud höger,
Huvud – vänster upprepning, och Huvud – höger upprepning.

Anm • Vid val av Ögonocklusion eller Torsional ändras filmens bildrutehastighet till 60 fps (bildrutor per sekund).
Med denna hastighet kan kameran vara öppen längre (öka exponeringen för ljus) vilket ger bättre bildkvalitet.
När Ögonocklusion väljs visas ett kryss i kolumnen för ögonocklusion (VD) i testlistan.

6. Under insamling av Torsional-data
A. Be patienten titta rakt fram och hålla ögonen vidöppna.
B. Klicka på Insamling. Torsional-referensramen visas längst ned i högra hörnet av fönstrets Testinställningar.
Referensramen jämförs med insamlade data för att fastställa om ögat uppvisar en torsional rörelse. Referensramen kan
användas för alla efterföljande SPV-tester. Om kvaliteten är dålig ska du instruera patienten på nytt och återigen klicka
på Insamling.
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Bra kvalitet

Dålig kvalitet

7. Positionera patienten. Se sidan ► 114.
8. Placera ROI (Region of Interest – Intresseområde) runt pupillen:
–

klicka på den gröna rutan och dra den så att den är centrerad över pupillen, eller

–

klicka på pupillen för att centrera pupillen inuti den gröna rutan.

Anm • För testerna Huvudimpuls och VOR är ROI-rutan 100 x 100 pixlar med en maximal testfrekvens på 250 fps.
För alla andra tester utom Torsional är ROI-rutan 160 x 120 pixlar med en maximal testfrekvens på 173 fps. För
Torsional är ROI-rutan 320 x 240 med en maximal testfrekvens på 60 fps.

9. Gå till fönstret Video och välj den typ av bild som ska visas: Bild i gråskala (A) eller Pupillposition (B).

Anm • Alternativen Bild i gråskala och Pupillposition används endast vid inställning av pupillidentifiering.
Ögonvideo spelas alltid in i gråskala.

10. Om pupillen inte identifierades automatiskt ska du välja Automatisk tröskelvärdeinställning. Systemet centrerar
hårkorset i pupillen.
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11. Be patienten att stirra på fixeringspunkten. Verifiera pupillregistreringen genom att observera hårkorset. Om hårkorset
inte kan följa pupillen (det hoppar runt och centreras inte i pupillen) justerar du tröskelreglaget med knapparna + och
-.
Pupillavkänning säkerställer att systemet följer pupillen korrekt under kalibreringen och vid datainsamlingen.

Anm • Gör ytterligare justeringar för att ta bort vita punkter som eventuellt uppträder utanför den vita cirkelbilden i
pupillen.

12. Välj OK för att acceptera ROI-position.
13. Om kalibrering inte utförts tidigare, fortsätt på sidan ► 117.

10.4

Kalibrering
Försiktig •

Under denna procedur sätts båda laserstrålarna på. Titta inte direkt in i laserstrålen. Användning av

styrenheterna för justeringar eller procedurer som inte omtalas här kan orsaka exponering för farlig strålning.

1. Klicka på Laser på för att sätta på båda laserstrålarna.

2. Be patienten att placera de vänstra och högra punkterna på samma avstånd från fixeringspunkten.
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3. Be patienten att titta på den vänstra punkten, sedan på den högra. I fönstret Video kontrollerar du att hårkorset
fortsätter att följa pupillen.

Anm • Använd fönstret Realtidsregistrering (X-axlar i sekunder) för att övervaka huvud- och ögondata. Genom att
observera den orangea registreringen av huvudrörelse den gröna registreringen av ögonrörelse kan du avgöra om
patienten rör huvudet eller ögonen (i stället för att stirra på fixeringspunkten), blinkar överdrivet mycket eller inte
följer de instruktioner som ges (samarbetar inte).

4. Om hårkorset inte kan följa pupillen (det hoppar runt och centreras inte i pupillen) justerar du tröskelreglaget med
knapparna + och -.
I kalibreringsproceduren ombeds patienten att skifta blicken mellan två punkter som visas när lasern är på. När
patientens blick skiftar följer systemet pupillrörelsen.

Anm • Om det inte går att kalibrera utrustningen för en patient (till exempel om synen är så dålig att patienten inte
kan se fixeringspunkten eller laserprickarna) klickar du på Standard för att använda kalibrering med standardvärde (∆
= 21). Kontrollera att patienten tittar rakt fram på fixeringspunkten innan du klickar på Standard.

Ögonrörelsen mellan de två laserprickarna mäts och kalibreras mot de kända värdena mellan de två laserprickarna som
projiceras från glasögonen. Kalibreringsvärdena relaterar till pixelplaceringen som uppgår till 7,5 grader vänster och
höger om centrum. Skillnaden mellan höger och vänster är lika med det antal pixlar som utgör en 15 graders
ögonrörelse. Dessa värden används för att analysera ögonrörelserna under head impulse-testningen.
5. Klicka på Kör.

6. Be patienten att vända sig mot fixeringspunkten och hålla huvudet stilla.
7. Be patienten att följa laserstrålepunkten med ögonen.
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Anm • Kalibreringsvärdena sparas automatiskt. Det sparade kalibreringsvärdet kan användas för alla tester. Om
glasögonen inte har flyttats behöver ingen omkalibrering göras mellan testen. Om du stänger patientens fil och sedan
öppnar den igen måste du utföra kalibreringen på nytt.

Kalibreringskontroll
1. Be patienten att titta stint på fixeringspunkten och röra huvudet från sida till sida i snäv vinkel (ungefär 10 grader).
2. Kontrollera att hastigheterna för öga och huvud överensstämmer.

God kalibrering – ögon- och huvudhastigheter stämmer överens

(I exemplen på dålig kalibrering visas en kalibrering utförd i Huvudimpuls)

Dålig kalibrering – ögonhastigheten är för låg

Dålig kalibrering – ögonhastigheten är för hög

Otometrics - ICS Impulse USB

119

10 Positionell

3. Om ögon- och huvudhastigheter inte stämmer överens måste du göra om kalibreringen eller granska patientens
anamnes.

Anm • Om patienten måste göra sackader under lågfrekventa huvudvridningar kan detta vara tecken på
antingen vestibulär-okulär förlust eller dysfunktionell cerebellum eller bådadera. Om patienten gör kommaikapp sackader under lågfrekventa huvudvridningar bör resultaten från head impulse-testet bedömas med
försiktighet. Data som INTE ligger inom det normala intervallet kan härröra från en perifer eller central
vestibulär störning. Använd testerna VOR ör att bedöma en patient med komma-ikapp-sackader under
kalibreringskontroll.

4. När du har kontrollerat kalibreringen och är nöjd med resultatet, klicka på Godkänn.
Fönstret Insamling öppnas och programmet kan nu användas för att samla in huvudimpulsdata.

Försiktig • När kalibreringen har utförts ska du inte flytta om testglasögonen på patientens huvud.
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10.5

Optimera insamling och behandling
Programmet innehåller följande funktionerna som säkerställer tillförlitlig datainsamling och väl genomförda
behandlingsåtgärder:
•

Extern bildskärm
Du kan välja att visa en större bild av ögat på en extern bildskärm. Om en extern bildskärm är ansluten till datorn
placerar du den så att du lätt kan se ögonvideon. Om du vill visa ögonvideo både på datorskärmen och på en extern
bildskärm klickar du på

. Den externa bildskärmen visar SPV-värdet i realtid, Huvudhastighet och

Tidsförbrukning. Huvudhastighet-värdet (B) ändras enligt huvudets hastighet när det flyttas under positionell testning.
Under uppspelning visar den externa skärmen ögonvideon. Information om huvudposition eller Synkroniserad
rumsvideo kommer också visas om detta ställts in i testalternativen för Testalternativ.
Anm • Extern bildskärm stöds inte för head impulse-tester.

•

Information om huvudposition
För SPV-tester är Information om huvudposition standardinställningen. När det här alternativet är inställt visas ett
referensdiagram över patientens huvudposition i realtid på datorskärmen. Information om hur du ställer in alternativet
finns på sidan ► 192.
För att få fram rätt diagnos och ge en lyckad behandling vid dynamisk positionell testning och behandling där patienten
förflyttas är det mycket viktigt ur kliniskt perspektiv att positionera huvudet korrekt. Huvudsensorn i glasögonen
registrerar huvudrörelser. Huvudrörelsen som visas i programvaran återspeglar direkt patientens huvudrörelser. Detta
hjälper testaren att positionera huvudet i de olika unika positionerna för varje dynamiskt positionellt test och för varje
förflyttningsmanöver.
–

De båggångar som testas eller behandlas är markerade med grönt.

–

När testet eller manövern utförs flyttas den blå pricken simultant med huvudet.

–

I enlighet med testet eller behandlingen som utförs numreras varje position och representeras med en blå
linje. Flytta patientens huvud så att den blå pricken är i linje med var och en av de efterföljande numrerade
blå linjerna.

Dix-Hallpike – Huvud vänster
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10.6

Dynamisk
I de här testen samlar glasögonen in ögondata. Höghastighetskameran fångar bilden av ögat. OTOsuite Vestibularprogrammet bearbetar ögonpositionsdata och beräknar hastighet för långsam fas (SPV).

10.6.1

Dynamisk Testen
Med Dynamisk kan förekommande nystagmus analyseras utifrån dynamiska förändringar i patientens kroppsposition i
förhållande till gravitationen. Vanligtvis börjar patienten i sittande position och flyttas sedan till en position i vilken en
lodrät linje uppstår mellan golvet och de anteriora/posteriora eller laterala kanalerna, som därmed påverkas av
gravitationen. Med hjälp av testerna är det möjligt att avgöra om patientens symptom orsakas av godartad paroxysmal
positionell svindel.

Dix-Hallpike eller Hallpike-Stenger
Testet analyserar de anteriora och posteriora semicirkulära kanalerna genom att spela in patientens ögonrörelser under
manövern. ANSI-standarden rekommenderar att det här testet utförs med ögonocklusion. Patienten sitter. Vid båda testen
ska huvudet vara vridet 45° åt vänster eller höger, beroende på vilken sida som analyseras.

Hallpike-Stenger
Det här testet innefattar ytterligare en position, i vilken huvudet är centrerat och patienten tittar rakt fram. Patienten
läggs snabbt ned, med huvudet lätt hängande utanför kanten på undersökningsbordet. Patientens huvud stöds bekvämt
utav undersökaren under testet. Enligt ANSI-standarden ska ögonen spelas in under minst 20 sekunder i den här
positionen. Det är bäst att fortsätta spela in ögonrörelsen tills nystagmus avklingar.Patienten får resa sig till sittande och
ögonrörelsen spelas in igen, tills nystagmus klingar av.

Sidoläge
Patienten sitter.Huvudet vrids 45° åt motsatt håll från det aktuella örat. Patienten ligger på det öra som är påverkat och
med näsan vriden uppåt 30° åt motsatt håll.

Vridning
Det här testet analyserar de yttre båggångarna genom att spela in patientens ögonrörelse under manövern. Patienten
ligger på rygg med huvudet lyft 30° och vänt så att det aktuella örat är riktat nedåt. Huvudet vrids snabbt 55° eller så långt
som huvudet kan vridas åt vänster eller höger, beroende på vilken sida som analyseras. Patientens huvud stöds bekvämt
utav undersökaren under testet. Ögonen ska spelas in under minst 20 sekunder i den här positionen. Det är bäst att
fortsätta spela in ögonrörelsen tills nystagmus avklingar.Patienten får resa sig till sittande och ögonrörelsen spelas in igen,
tills nystagmus klingar av.
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10.7

Samla in Dynamisk
Mer information om inställningar som finns tillgängliga i Testalternativ vid datainsamling finns på sidan ► 180.

Anm • Den temporära patienten är tillgänglig för att testning ska kunna påbörjas utan att ange några patientdata.
Mer information om hur du skapar en ny patient eller öppnar en befintlig patient finns på sidan ► 25.

Under datainsamlingen kan du övervaka huvudrörelserna med hjälp av skärmen för Information om huvudposition
(säkerställer korrekt position av huvudet under hela testet eller manövern) eller Synkroniserad rumsvideo. Du kan också
välja att inte använda någon av dem. (Standardskärmen ställs in i Testalternativ.)
1. Det här steget gäller bara om du övervakar huvudrörelserna under datainsamling:
•

Om du använder Synkroniserad rumsvideo kan du behöva justera kamerans position för att säkerställa att hela
patientens huvud kan ses på videon under datainsamlingen. Om du spelar in ljud är det viktigt att du placerar
kameran så att den tar upp så lite bakgrundsbrus som möjligt.

•

Om du använder Information om huvudposition ska du placera patientens huvud i rätt position innan du påbörjar
datainsamlingen. Försäkra dig om att patienten inte rör på huvudet, och att huvudet är perfekt centrerat. Ställ in
central referenspunkt:
A. Ge anvisningar till patienten. (Be dem t.ex. att hålla ögonen öppna.)
B. Klicka på Laser på (A).
C. Be patienten titta på laserpricken på väggen. Kontrollera att patientens huvud är centrerat, klicka på Centrera
eller tryck och håll in vänstra knappen på fjärrkontrollen i minst 2 sekunder. (Skärmen uppdateras när du
släpper knappen.)

2. När du vill påbörja datainsamling klickar du på Starta eller på den vänstra knappen på fjärrkontrollen. För att fortsätta
samla in data efter att den maximala varaktigheten som ställts in i testalternativen löpt ut så klickar du på Utöka, eller
så trycker du och håller in den vänstra knappen på fjärrkontrollen. En ton ljuder då och bekräftar att testets varaktighet
förlängts. För att avsluta insamlingen klickar du på Stopp eller så trycker du på den högra knappen på fjärrkontrollen.

Ögonrörelsespårning
Beroende på inställningarna i Testalternativ visas horisontell (HR) och vertikal (VR) ögonrörelseregistrering i fönstret
Ögonrörelsespårning. Använd en av dessa metoder för att infoga en händelsemarkör ( ) i registrering under insamling:
•

Tryck på den vänstra knappen på fjärrkontrollen.
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•

Klicka på Händelse.

Händelsemarkörerna infogas under registrering.

Värdet SPV
Beräknat värde för SPV i realtid. Värdet visas i antingen grönt eller orange högst upp till höger i fönstret.
•

Grön: Om variabiliteten är låg finns stor sannolikhet att värdet är tillförlitligt.

•

Orange: Om variabiliteten är hög är sannolikheten att värdet är tillförlitligt mindre.

Anm • Orangemarkerade värden för SPV ska bedömas som mindre tillförlitliga men inte felaktiga.

Huvudhastighet-värdet (B) ändras enligt huvudets hastighet när det flyttas under positionell testning.

Realtids-SPV gör att testaren enkelt kan övervaka förekomsten eller avsaknaden av nystagmus. Testaren ser när nystagmus
har avklingat och patienten kan flyttas till nästa position.

Anm • Mer information finns i Positionell-träningsvideon eller på www.icsimpulse.com.

I Insamling-fönstret visas:
A. Testtyp – namn på testet för vilket data samlats in
(Namnet inkluderar testets riktning och förutsättningar.)
B. Tidsförbrukning – testets varaktighet
C. Bildhastighet – frekvens för datainsamling i bildrutor per sekund (fps)
D. Kalibrering – ∆ – avståndet i pixlar mellan höger och vänster ögonposition uppmätt under kalibrering
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Systemet stoppas automatiskt när maximal varaktighet för test uppnås. (Maximal varaktighet för testet anges i
Testalternativ.)
•

För att fortsätta samla in data efter att den maximala varaktigheten som ställts in i testalternativen löpt ut så klickar du
på Utöka, eller så trycker du och håller in den vänstra knappen på fjärrkontrollen. En ton ljuder då och bekräftar att
testets varaktighet förlängts. För att avsluta insamlingen klickar du på Stopp eller så trycker du på den högra knappen
på fjärrkontrollen.

•

Om du vill avbryta testet i förtid klickar du på Stopp eller trycker på den högra knappen på fjärrkontrollen. Data sparas.

•

Om du vill avbryta testet i förtid utan att spara data klickar du på Avbryt.

Data analyseras och visas i fönstret Analys.

10.8

Dynamisk Dataanalysen
Om du vill visa ett specifikt test klickar du på fliken Test och sedan på önskat test så att det markeras. Mer information om
hur du väljer ett test finns på sida ► 20.

10.8.1

Fönstret Analys
analys av testresultaten kan visas i normalt visningsläge eller förstorat läge. Se sida ► 17.

Ögonrörelsespårning
Beroende på inställningarna i Testalternativ visas horisontell (HR) och vertikal (VR) ögonrörelseregistrering i fönstret
Ögonrörelsespårning.
För att ändra visade registreringar markerar eller avmarkerar du aktuella kryssrutor i registreringens teckenförklaring. Den
nya inställningen är kvar under omanalys av testet. När patientfilen är stängd eller ett annat test väljs från testlistan för den
aktuella patienten ändras det visade fönstret i enlighet med vad som valts i Testalternativ.

Anm • Alla ändringar av inställningar i Testalternativ som görs medan patienten är öppen kommer att appliceras på
den öppna patienten.

Spårningarna är centrerade runt markören. Rapporten skriver ut den del av registreringen som syns i fönstret Registrering,
centrerad runt markören.

Hastighet långsam fas , diagram
Syftet med det här diagrammet är att registrera styrkan hos nystagmus. Det här diagrammet visar de separata
nystagmuspunkter som registrerats av SPV-algoritmen för registrering horisontell höger (HR ) och vertikal höger (VR )
SPV-topp (°/s) markeras med en ruta i diagrammet.
Välj en specifik punkt genom att klicka på den, eller gå mellan punkterna med piltangenterna (mellan slagen). Fönstret SPV
(B).
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Om ingen topp bestämdes av algoritmen anger du en topp för registreringen manuellt. I beskrivningen av Omanalysfönstret på sidan ► 128 finns information om att välja när analysen startar.
Se sidan ► 249 för information om hur Max (°/s) bestäms.

Anm • Välj TR för att visa ögonrörelseregistreringen och SPV-diagrammet för Torsional.
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Analysuppgifter - Info

Testparametrarna visas:
•

Testtyp – namn på testet för vilket data samlats in

•

Operatör – personen som var inloggad i OTOsuite Vestibular-programmet när data samlades in

•

Kalibrering – ∆ – avståndet i pixlar mellan höger och vänster ögonposition uppmätt under kalibrering

•

Testtid – datum och tidpunkt då datainsamlingen började

•

Tidsförbrukning – testets varaktighet

•

Starttid för analys – tidpunkt då analysen påbörjades

Värdena SPV
•

Punkt (°/s) – hastighet i långsam fas för vald punkt (det valda slaget)

•

Max (°/s) – där hastighetstoppen för den långsamma fasen anges
Se sidan ► 249 för information om hur SPV-topp bestäms.

Analysuppgifter - Kommentarer
Du kan lägga in kommentarer om testet före, under och efter testningen. Lägg till eller ändra kommentarer genom att
klicka på fliken Kommentarer. Information om redigeringsverktygen finns på sidan ► 23.

Anm • Text som tidigare angetts i fönstret Test visas i fönstret Kommentarer.
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Analysuppgifter - Omanalys

Analysis Begin Time - All Traces (Starttid för analys – alla spårningar)
Så här utesluter du data i spårningen från analysen:
1. Flytta den svarta markören till den nya starttiden i fönstret Ögonrörelsespårning.
2. Gå till fönstret Analysuppgifteroch klicka på fliken Omanalys.
3. Om du vill analysera igen klickar du på
•

Analysera om från markören – analyserar alla registreringar med starttiden satt till nästa hela sekund enligt
markörens position

•

Analysera om hela registreringen – analyserar alla registreringar från början

Anm • Starttiden visas i fönstret Info.

SPV Graph (SPV-diagram)
Anm • Utan licens går det inte att avgöra förekomsten av Torsional nystagmus under testningen. Med licensen kan
man använda ögonrörelseregistreing och ett SPV-diagram.

Välj vilken registrering du vill ändra genom att välja HR, VR eller TR.
•

•

Punkt (°/s)
–

Radera – utesluter den valda punkten från analysen och rapporten

–

Återställ – återställer alla punkter som raderats manuellt

Max (°/s)
–

Välj – anger en ny topp enligt markörens position

–

Återställ – återställer toppen till platsen som bestäms av algoritmen

Se sidan ► 249 för information om hur Max (°/s) bestäms.
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10.8.2

Spela upp datainsamling
Ögonrörelsespårningen och ögonvideon kan spelas upp synkront med den återkoppling för huvudposition eller rumsvideo
som spelats in under testningen.
Knappar och alternativ för videouppspelning

Spela upp

Startar den synkroniserade uppspelningen.

Pausa

Pausar den synkroniserade uppspelningen.

Stopp

Stoppar den synkroniserade uppspelningen.

Spela upp från markören

Välj att starta uppspelningen vid markören. Om du inte väljer detta, startar
uppspelningen i början av spåret.

Hastighet

Anm • Innan du ställer in uppspelningshastigheten ska du kontrollera
antal bildrutor per sekund för inspelningen som anges under
ögonvideo.

•

Normal – ögonvideo inspelad med 30 bildrutor per sekund kan endast
spelas upp i normal hastighet.

•

Långsam – ögonvideo inspelad med 60 bildrutor per sekund kan spelas
upp i normal eller långsam hastighet.

•

Långsammare – ögonvideo som spelas in med > 60 bildrutor per
sekund kan spelas upp i normal, långsam eller långsammare hastighet.
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10.9

Repositionering Testen
Vid repositionsmanövrar samlar glasögonen in ögondata. OTOsuite Vestibular-programmet bearbetar ögonpositionsdata och
beräknar hastighet för långsam fas (SPV).Höghastighetskameran fångar bilden av ögat.
Förflyttningsmanövrar används som behandling för patienter med diagnosen godartad paroxysmal positionell svindel.
Manövrarna ändrar dynamiskt patientens kroppsorientering i förhållande till gravitationen.

Epleys manöver och Semonts är manövrar som inleds med patienten i sittande position. Lemperts manöver manöver
inleds med patienten i liggande position och med huvudet upplyft 30°. Patienten vrids sedan så att partiklarna flyttas ut ur
den angripna kanalen.

Anm • Information om huvudposition säkerställer att huvudet är i rätt position under varje steg av
behandlingsmanövrarna.

För alla Repositionering-behandlingar
•

Behandlingen kan utföras med eller utan ögonocklusion.

•

Ögonen spelas in i varje position tills nystagmus klingar av.

•

Patientens huvud stöds bekvämt utav undersökaren under testet.

Behandlingar av anteriora och posteriora semicirkulära kanaler
•

Epleys manöver – Behandling med Epleys manöver

•

Semonts

Epleys manöver
Patienten sitter. Huvudet vrids 45° åt vänster eller höger beroende på vilken sida som behandlas. Patienten ligger ned
med huvudet lätt hängande utanför kanten på undersökningsbordet. Vrid huvudet 90° i motsatt riktning. Fortsätt åt
samma håll och vrid huvudet ytterligare 90°.

Semonts
Patienten ligger på det öra som är angripet och med näsan vriden uppåt 45° åt motsatt håll. Flytta patienten till
motsatt sida med bibehållen nackorientering så att patienten ligger på det öra som inte är angripet och med näsan
vriden nedåt 45°.

Behandling av de yttre båggångarna – Lemperts manöver
Patienten ligger på rygg med huvudet lyft 30° och vänt så att det aktuella örat är riktat nedåt. Huvudet är vridet 90° eller så
mycket som det kan vridas i motsatt riktning från den sida som behandlas. Fortsätt i samma riktning med patienten
liggandes på sidan och med huvudet kvar i 90°, eller så långt som det kan vridas. Lägg patienten på mage med huvudet
lutat 30° och ansiktet nedåt. Patienten fortsätter att vridas åt samma håll liggandes på sidan och med huvudet i samma 90°
vinkel, eller så långt som det kan vridas, för att slutligen återkomma till den ursprungliga positionen.
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10.10

Samla in Repositionering data
Mer information om inställningar som finns tillgängliga i Testalternativ vid datainsamling finns på sidan ► 180.

Anm • Den temporära patienten är tillgänglig för att testning ska kunna påbörjas utan att ange några patientdata.
Mer information om hur du skapar en ny patient eller öppnar en befintlig patient finns på sidan ► 25.

Under datainsamlingen kan du övervaka huvudrörelserna med hjälp av skärmen för Information om huvudposition
(säkerställer korrekt position av huvudet under hela testet eller manövern) eller Synkroniserad rumsvideo. Du kan också
välja att inte använda någon av dem. (Standardskärmen ställs in i Testalternativ.)
1. Det här steget gäller bara om du övervakar huvudrörelserna under datainsamling:
•

Om du använder Synkroniserad rumsvideo kan du behöva justera kamerans position för att säkerställa att hela
patientens huvud kan ses på videon under datainsamlingen. Om du spelar in ljud är det viktigt att du placerar
kameran så att den tar upp så lite bakgrundsbrus som möjligt.

•

Om du använder Information om huvudposition ska du placera patientens huvud i rätt position innan du påbörjar
datainsamlingen. Försäkra dig om att patienten inte rör på huvudet, och att huvudet är perfekt centrerat. Ställ in
central referenspunkt:
A. Ge anvisningar till patienten. (Be dem t.ex. att hålla ögonen öppna.)
B. Klicka på Laser på (A).
C. Be patienten titta på laserpricken på väggen. Kontrollera att patientens huvud är centrerat, klicka på Centrera
eller tryck och håll in vänstra knappen på fjärrkontrollen i minst 2 sekunder. (Skärmen uppdateras när du
släpper knappen.)

2. När du vill påbörja datainsamling klickar du på Starta eller på den vänstra knappen på fjärrkontrollen. För att fortsätta
samla in data efter att den maximala varaktigheten som ställts in i testalternativen löpt ut så klickar du på Utöka, eller
så trycker du och håller in den vänstra knappen på fjärrkontrollen. En ton ljuder då och bekräftar att testets varaktighet
förlängts. För att avsluta insamlingen klickar du på Stopp eller så trycker du på den högra knappen på fjärrkontrollen.
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Ögonrörelsespårning
Beroende på inställningarna i Testalternativ visas horisontell (HR) och vertikal (VR) ögonrörelseregistrering i fönstret
Ögonrörelsespårning. Använd en av dessa metoder för att infoga en händelsemarkör ( ) i registrering under
insamling:
•

Tryck på den vänstra knappen på fjärrkontrollen.

•

Klicka på Händelse.

Händelsemarkörerna infogas under registrering.

Värdet SPV
Beräknat värde för SPV i realtid. Värdet visas i antingen grönt eller orange högst upp till höger i fönstret.
•

Grön: Om variabiliteten är låg finns stor sannolikhet att värdet är tillförlitligt.

•

Orange: Om variabiliteten är hög är sannolikheten att värdet är tillförlitligt mindre.

Anm • Orangemarkerade värden för SPV ska bedömas som mindre tillförlitliga men inte felaktiga.

Huvudhastighet-värdet (B) ändras enligt huvudets hastighet när det flyttas under positionell testning.

Realtids-SPV gör att testaren enkelt kan övervaka förekomsten eller avsaknaden av nystagmus. Testaren ser när
nystagmus har avklingat och patienten kan flyttas till nästa position.

Anm • Mer information finns i Positionell-träningsvideon eller på www.icsimpulse.com.
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I Insamling-fönstret visas:
A. Testtyp – namn på testet för vilket data samlats in
(Namnet inkluderar testets riktning och förutsättningar.)
B. Tidsförbrukning – testets varaktighet
C. Bildhastighet – frekvens för datainsamling i bildrutor per sekund (fps)
D. Kalibrering – ∆ – avståndet i pixlar mellan höger och vänster ögonposition uppmätt under kalibrering

Systemet stoppas automatiskt när maximal varaktighet för test uppnås. (Maximal varaktighet för testet anges i
Testalternativ.)
•

För att fortsätta samla in data efter att den maximala varaktigheten som ställts in i testalternativen löpt ut så klickar du
på Utöka, eller så trycker du och håller in den vänstra knappen på fjärrkontrollen. En ton ljuder då och bekräftar att
testets varaktighet förlängts. För att avsluta insamlingen klickar du på Stopp eller så trycker du på den högra knappen
på fjärrkontrollen.

•

Om du vill avbryta testet i förtid klickar du på Stopp eller trycker på den högra knappen på fjärrkontrollen. Data sparas.

•

Om du vill avbryta testet i förtid utan att spara data klickar du på Avbryt.

Data analyseras och visas i fönstret Analys.

10.11

Repositionering Dataanalysen
Om du vill visa ett specifikt test klickar du på fliken Test och sedan på önskat test så att det markeras. Mer information om
hur du väljer ett test finns på sida ► 20.
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10.11.1

Fönstret Analys
analys av testresultaten kan visas i normalt visningsläge eller förstorat läge. Se sida ► 17.

Ögonrörelsespårning
Beroende på inställningarna i Testalternativ visas horisontell (HR) och vertikal (VR) ögonrörelseregistrering i fönstret
Ögonrörelsespårning.
För att ändra visade registreringar markerar eller avmarkerar du aktuella kryssrutor i registreringens teckenförklaring. Den
nya inställningen är kvar under omanalys av testet. När patientfilen är stängd eller ett annat test väljs från testlistan för den
aktuella patienten ändras det visade fönstret i enlighet med vad som valts i Testalternativ.

Anm • Alla ändringar av inställningar i Testalternativ som görs medan patienten är öppen kommer att appliceras på
den öppna patienten.

Spårningarna är centrerade runt markören. Rapporten skriver ut den del av registreringen som syns i fönstret Registrering,
centrerad runt markören.

Hastighet långsam fas , diagram
Syftet med det här diagrammet är att registrera styrkan hos nystagmus. Det här diagrammet visar de separata
nystagmuspunkter som registrerats av SPV-algoritmen för registrering horisontell höger (HR ) och vertikal höger (VR )
SPV-topp (°/s) markeras med en ruta i diagrammet.
Välj en specifik punkt genom att klicka på den, eller gå mellan punkterna med piltangenterna (mellan slagen). Fönstret SPV
(B).

Om ingen topp bestämdes av algoritmen anger du en topp för registreringen manuellt. I beskrivningen av Omanalysfönstret på sidan ► 136 finns information om att välja när analysen startar.
Se sidan ► 249 för information om hur Max (°/s) bestäms.

Anm • Välj TR för att visa ögonrörelseregistreringen och SPV-diagrammet för Torsional.
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Analysuppgifter - Info

Testparametrarna visas:
•

Testtyp – namn på testet för vilket data samlats in

•

Operatör – personen som var inloggad i OTOsuite Vestibular-programmet när data samlades in

•

Kalibrering – ∆ – avståndet i pixlar mellan höger och vänster ögonposition uppmätt under kalibrering

•

Testtid – datum och tidpunkt då datainsamlingen började

•

Tidsförbrukning – testets varaktighet

•

Starttid för analys – tidpunkt då analysen påbörjades

Värdena SPV
•

Punkt (°/s) – hastighet i långsam fas för vald punkt (det valda slaget)

•

Max (°/s) – där hastighetstoppen för den långsamma fasen anges
Se sidan ► 249 för information om hur Max (°/s) bestäms.
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Analysuppgifter - Kommentarer
Du kan lägga in kommentarer om testet före, under och efter testningen. Lägg till eller ändra kommentarer genom att
klicka på fliken Kommentarer. Information om redigeringsverktygen finns på sidan ► 23.

Anm • Text som tidigare angetts i fönstret Test visas i fönstret Kommentarer.

Analysuppgifter - Omanalys

Analysis Begin Time - All Traces (Starttid för analys – alla spårningar)
Så här utesluter du data i spårningen från analysen:
1. Flytta den svarta markören till den nya starttiden i fönstret Ögonrörelsespårning.
2. Gå till fönstret Analysuppgifteroch klicka på fliken Omanalys.
3. Om du vill analysera igen klickar du på
•

Analysera om från markören – analyserar alla registreringar med starttiden satt till nästa hela sekund enligt
markörens position

•

Analysera om hela registreringen – analyserar alla registreringar från början

Anm • Starttiden visas i fönstret Info.

SPV Graph (SPV-diagram)
Anm • Utan licens går det inte att avgöra förekomsten av Torsional nystagmus under testningen. Med licensen kan
man använda ögonrörelseregistreing och ett SPV-diagram.

Välj vilken registrering du vill ändra genom att välja HR, VR eller TR.
•
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Punkt (°/s)
–

Radera – utesluter den valda punkten från analysen och rapporten

–

Återställ – återställer alla punkter som raderats manuellt
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•

Max (°/s)
–

Välj – anger en ny topp enligt markörens position

–

Återställ – återställer toppen till platsen som bestäms av algoritmen

Se sidan ► 249 för information om hur Max (°/s) bestäms.

10.11.2

Spela upp datainsamling
Ögonrörelsespårningen och ögonvideon kan spelas upp synkront med den återkoppling för huvudposition eller rumsvideo
som spelats in under testningen.
Knappar och alternativ för videouppspelning

Spela upp

Startar den synkroniserade uppspelningen.

Pausa

Pausar den synkroniserade uppspelningen.

Stopp

Stoppar den synkroniserade uppspelningen.

Spela upp från markören

Välj att starta uppspelningen vid markören. Om du inte väljer detta, startar
uppspelningen i början av spåret.

Hastighet

Anm • Innan du ställer in uppspelningshastigheten ska du kontrollera
antal bildrutor per sekund för inspelningen som anges under
ögonvideo.

•

Normal – ögonvideo inspelad med 30 bildrutor per sekund kan endast
spelas upp i normal hastighet.

•

Långsam – ögonvideo inspelad med 60 bildrutor per sekund kan spelas
upp i normal eller långsam hastighet.

•

Långsammare – ögonvideo som spelas in med > 60 bildrutor per
sekund kan spelas upp i normal, långsam eller långsammare hastighet.
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11

Kalorisk

11.1

Testmiljö
Du måste kunna placera patienten minst en meter från väggen (eller någon annan jämn yta som kan användas som
projiceringsyta). Positionen används för kalibrering och Spontan. För Spontan kan patienten också placeras i kalorisk
position. För kalorisk testning måste patienten inta en bekväm ställning på ett undersökningsbord med huvudet vridet i en
vinkel på 30°. Detta placerar den laterala hörselgången i rätt position för kalorisk spolning. Spolningen måste utföras med
ögonocklusion (VD).

För kalibrering:

Anm • Patienten ska sitta i en stabil stol som inte kan rotera.

1. Välj en vägg där du kan placera patienten åtminstone en meter framför fixeringspunkten.
2. Sätt fast en av fixeringspunkterna som levereras med systemet på väggen på en plats där det är möjligt att placera
patienten rakt framför fixeringspunkten.

Kalorisk -insamlingar med AirCal spolningsanordningen:
När du använder AirCal-spolningsanordningen ska du sätta den förinställda temperaturen så att den stämmer överens med
temperaturen i första testet i ditt Kalorisk-protokoll.

11.2

Videoinspelning av ögonrörelser under testning
Anm • Spela in måste vara markerad för att du ska kunna spela upp insamlade data.

Fönstret Video visar bilden av ögat.

Spela in (A) är valt enligt standardinställningarna. Videoinspelningen av ögat och datainsamlingen börjar samtidigt.
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11.3

Pupillavkänning
För instruktioner om korrekt placering för lösningen med ögonocklusion (VD), se sidan ► 37.
1. Välj test: Kalorisk.
2. Välj testtyp. Exempelvis finns det tre testtyper för testet Kalorisk: Spontan, Mono-/bitermisk, och Isvatten.

Anm • Ögonocklusion ska inte vara markerad när kalibrering utförs.

3. Markera kryssrutan Ögonocklusion.

Anm • Utan licens går det inte att avgöra förekomsten av Torsional nystagmus under testningen. Med licensen kan
man använda ögonrörelseregistreing och ett SPV-diagram.

4. Markera kryssrutan Torsional för att samla in Torsional-data. (Om du vill ha Torsional som förinställning ska du välja
detta alternativ för denna testtyp i aktuellt fönster för testgruppen i Testalternativ. Se sidan ► 259 för mer
information om större videostorlek när Torsional väljs.
5. Om du använder AirCal-spolningsanordningen ska du starta den innan du fortsätter. Luftflödet stängs av så fort
spolningsanordningen når gränsen för maximal varaktighet (standardinställningen är 60 sekunder). Innan du påbörjar
nästa test ska du starta luftflödet igen.
6. Välj testmanöver. Exempelvis finns det fyra manövrar för testet Mono-/bitermisk: Höger, kallt, Vänster, kallt, Höger,
varmt, och Vänster, varmt (A).

Anm • Endast för AirCal-spolningsanordningen: val av
- Vänster, kallt eller Höger, kallt ställer in kall AirCal-temperatur.
- Vänster, varmt eller Höger, varmt ställer in varm AirCal-temperatur.

7. Välj typ av kalorisk spolning som ska utföras, Luft eller Vatten.
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8. Placera ROI (Region of Interest – Intresseområde) runt pupillen:
–

klicka på den gröna rutan och dra den så att den är centrerad över pupillen, eller

–

klicka på pupillen för att centrera pupillen inuti den gröna rutan.

Anm • För testerna Huvudimpuls och VOR är ROI-rutan 100 x 100 pixlar med en maximal testfrekvens på 250
fps. För alla andra tester utom Torsional är ROI-rutan 160 x 120 pixlar med en maximal testfrekvens på 173 fps.
För Torsional är ROI-rutan 320 x 240 med en maximal testfrekvens på 60 fps.

Anm • Vid val av Ögonocklusion eller Torsional ändras filmens bildrutehastighet till 60 fps (bildrutor per sekund).
Med denna hastighet kan kameran vara öppen längre (öka exponeringen för ljus) vilket ger bättre bildkvalitet.
När Ögonocklusion väljs visas ett kryss i kolumnen för ögonocklusion (VD) i testlistan.

9. Under insamling av Torsional-data
A. Be patienten titta rakt fram och hålla ögonen vidöppna.
B. Klicka på Insamling. Torsional-referensramen visas längst ned i högra hörnet av fönstrets Testinställningar.
Referensramen jämförs med insamlade data för att fastställa om ögat uppvisar en torsional rörelse. Referensramen kan
användas för alla efterföljande SPV-tester. Om kvaliteten är dålig ska du instruera patienten på nytt och återigen klicka
på Insamling.
Bra kvalitet

Dålig kvalitet

10. Placera patienten i liggande position med huvudet i 30° vinkel (under förutsättning att kalibrering redan utförts). Se
sida ► 138.
11. Gå till fönstret Video och välj den typ av bild som ska visas: Bild i gråskala(A) eller Pupillposition (B).

Anm • Alternativen Bild i gråskala och Pupillposition används endast vid inställning av pupillidentifiering.
Ögonvideo spelas alltid in i gråskala.
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12. Om pupillen inte identifierades automatiskt ska du välja Automatisk tröskelvärdeinställning. Systemet centrerar
hårkorset i pupillen.
13. Be patienten att stirra på fixeringspunkten. Verifiera pupillregistreringen genom att observera hårkorset. Om hårkorset
inte kan följa pupillen (det hoppar runt och centreras inte i pupillen) justerar du tröskelreglaget med knapparna + och
-.
Pupillavkänning säkerställer att systemet följer pupillen korrekt under kalibreringen och vid datainsamlingen.

Anm • Gör ytterligare justeringar för att ta bort vita punkter som eventuellt uppträder utanför den vita cirkelbilden i
pupillen.

14. Välj OK för att acceptera ROI-position.
15. Om kalibrering inte utförts tidigare, fortsätt på sidan ► 141.

11.4

Kalibrering
Försiktig •

Under denna procedur sätts båda laserstrålarna på. Titta inte direkt in i laserstrålen. Användning av

styrenheterna för justeringar eller procedurer som inte omtalas här kan orsaka exponering för farlig strålning.

1. Klicka på Laser på för att sätta på båda laserstrålarna.

Otometrics - ICS Impulse USB

141

11 Kalorisk

2. Be patienten att placera de vänstra och högra punkterna på samma avstånd från fixeringspunkten.

3. Be patienten att titta på den vänstra punkten, sedan på den högra. I fönstret Video kontrollerar du att hårkorset
fortsätter att följa pupillen.

Anm • Använd fönstret Realtidsregistrering (X-axlar i sekunder) för att övervaka huvud- och ögondata. Genom att
observera den orangea registreringen av huvudrörelse den gröna registreringen av ögonrörelse kan du avgöra om
patienten rör huvudet eller ögonen (i stället för att stirra på fixeringspunkten), blinkar överdrivet mycket eller inte
följer de instruktioner som ges (samarbetar inte).

4. Om hårkorset inte kan följa pupillen (det hoppar runt och centreras inte i pupillen) justerar du tröskelreglaget med
knapparna + och -.
I kalibreringsproceduren ombeds patienten att skifta blicken mellan två punkter som visas när lasern är på. När
patientens blick skiftar följer systemet pupillrörelsen.

Anm • Om det inte går att kalibrera utrustningen för en patient (till exempel om synen är så dålig att patienten inte
kan se fixeringspunkten eller laserprickarna) klickar du på Standard för att använda kalibrering med standardvärde (∆
= 21). Kontrollera att patienten tittar rakt fram på fixeringspunkten innan du klickar på Standard.

Ögonrörelsen mellan de två laserprickarna mäts och kalibreras mot de kända värdena mellan de två laserprickarna som
projiceras från glasögonen. Kalibreringsvärdena relaterar till pixelplaceringen som uppgår till 7,5 grader vänster och
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höger om centrum. Skillnaden mellan höger och vänster är lika med det antal pixlar som utgör en 15 graders
ögonrörelse. Dessa värden används för att analysera ögonrörelserna under head impulse-testningen.
5. Klicka på Kör.

6. Be patienten att vända sig mot fixeringspunkten och hålla huvudet stilla.
7. Be patienten att följa laserstrålepunkten med ögonen.

Anm • Kalibreringsvärdena sparas automatiskt. Det sparade kalibreringsvärdet kan användas för alla tester. Om
glasögonen inte har flyttats behöver ingen omkalibrering göras mellan testen. Om du stänger patientens fil och sedan
öppnar den igen måste du utföra kalibreringen på nytt.

Kalibreringskontroll
1. Be patienten att titta stint på fixeringspunkten och röra huvudet från sida till sida i snäv vinkel (ungefär 10 grader).
2. Kontrollera att hastigheterna för öga och huvud överensstämmer.

God kalibrering – ögon- och huvudhastigheter stämmer överens
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(I exemplen på dålig kalibrering visas en kalibrering utförd i Huvudimpuls)

Dålig kalibrering – ögonhastigheten är för låg

Dålig kalibrering – ögonhastigheten är för hög

3. Om ögon- och huvudhastigheter inte stämmer överens måste du göra om kalibreringen eller granska patientens
anamnes.
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Anm • Om patienten måste göra sackader under lågfrekventa huvudvridningar kan detta vara tecken på
antingen vestibulär-okulär förlust eller dysfunktionell cerebellum eller bådadera. Om patienten gör kommaikapp sackader under lågfrekventa huvudvridningar bör resultaten från head impulse-testet bedömas med
försiktighet. Data som INTE ligger inom det normala intervallet kan härröra från en perifer eller central
vestibulär störning. Använd testerna VOR ör att bedöma en patient med komma-ikapp-sackader under
kalibreringskontroll.

4. När du har kontrollerat kalibreringen och är nöjd med resultatet, klicka på Godkänn.
Fönstret Insamling öppnas och programmet kan nu användas för att samla in huvudimpulsdata.

Försiktig • När kalibreringen har utförts ska du inte flytta om testglasögonen på patientens huvud.
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11.5

Optimera insamling
Programmet innehåller följande funktioner som säkerställer tillförlitlig datainsamling:
•

Extern bildskärm
Du kan välja att visa en större bild av ögat på en extern bildskärm. Om en extern bildskärm är ansluten till datorn,
placerar du den så att du lätt kan se ögonvideon.
Om du vill visa ögonvideo både på datorskärmen och på en extern bildskärm klickar du på

. Den externa

bildskärmen visar SPV -värdet i realtid och Tidsförbrukning. Under uppspelning visar den externa skärmen
ögonvideon. Information om huvudposition eller Synkroniserad rumsvideo kommer också visas om detta ställts in i
testalternativen för Testalternativ.

Anm • Extern bildskärm stöds inte för head impulse-tester.

Spontan
I förekommande fall måste spontannystagmus tas med i beräkningen för att den kaloriska analysen ska vara korrekt. Detta
görs genom att man utför ett spontantest eller använder de första fem sekunderna i den kaloriska responsen. Detta beror
på testalternativen. Om ett spontantest utförs ska det samlas in innan det kaloriska testet utförs. Spontannystagmus kan
samlas in under Blickriktning- eller Kalorisk-testet.
Den här testtypen bedömer patientens ögonrörelser när ögonen är i primärpositionen och tittar rakt fram utan visuellt
stimulus. Enligt ANSI-standard ska ögonen spelas in under minst 20 sekunder.
Patienten sitter eller ligger ner i kaloriskt läge (med huvudet i 30° vinkel).
I kombination med det kaloriska testet bör spontantestet utföras med ögonocklusion.

11.6

Kalorisk
I dessa tester samlar glasögonen in data om ögats horisontella och vertikala position medan den vänstra eller högra
hörselgången spolas med luft eller vatten. Höghastighetskameran fångar bilden av ögat. OTOsuite Vestibular-programmet
bearbetar ögonpositionsinformationen.

Kalorisk-testet ger möjlighet att bedöma patientens laterala båggångar. Vid spolning av hörselgången med varmt eller kallt
stimulus ändras temperaturen i den laterala båggången jämfört med kroppstemperaturen och även densiteten för vätskan i
den laterala båggången förändras. Den ändrade densiteten skapar ett excitatoriskt (varmt) eller inhibitoriskt svar. Testets
syfte är att jämföra svar från vänstra och högra örat och att fastställa om svaren liknar varandra eller inte. Detta test kan
endast tolkas korrekt om båda öronen är likadana. Om ena örat opererats eller om mellanörat har nedsatt funktion måste
detta beaktas vid tolkningen av resultaten. Testet kan utföras monotermiskt: både vänster och höger öra varma eller kalla.
Bitermiskt: vänstra örat varmt, högra örat varmt, vänstra örat kallt och högra örat kallt. Spolning med kaloriskt isvatten
utförs med vatten från en smält isbit som sprutas in i örat med hjälp av en injektionsspruta. Detta görs endast om den
bitermiska spolningen inte resulterar i något svar. Patienten är placerad i liggande position med huvudet i 30° vinkel samt
med ögonocklusion. Max (°/s) fastställs för varje test som utförs (till exempel Vänster, kallt ). Max (°/s) från varje (Total
höger-svar och Total vänster-svar), Ensidig svaghet-svar, Asymmetrisk hastighetskvot-svar och Riktningsdominans-svar
för varje test beräknas. Ensidig svaghet (%) mäter huruvida respons från ena örat är svagare än responsen från det andra
örat. Asymmetrisk hastighetskvot (%) mäter huruvida svaren slår mer i den ena riktningen än den andra och detta inte
kan förklaras av spontannystagmus. Riktningsdominans (%) mäter om svaren slår mer i den ena riktningen än den andra,
vilket vanligtvis orsakas av redan existerande spontannystagmus.

Kalorisk-testet ska utföras med ögonocklusion.
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11.7

Samla in Kalorisk data
Mer information om inställningar som finns tillgängliga i Testalternativ vid datainsamling finns på sidan ► 180.

Anm • Den temporära patienten är tillgänglig för att testning ska kunna påbörjas utan att ange några patientdata.
Mer information om hur du skapar en ny patient eller öppnar en befintlig patient finns på sidan ► 25.

Under datainsamling kan du övervaka patienten med hjälp av skärmen Information om huvudposition eller Synkroniserad
rumsvideo. Du kan också välja att inte använda någon av dem. (Standardskärmen ställs in i Testalternativ.)
1. Det här steget gäller bara om du övervakar huvudrörelserna under datainsamling:
•

Om du använder Synkroniserad rumsvideo kan du behöva justera kamerans position för att säkerställa att hela
patientens huvud kan ses på videon under datainsamlingen. Om du spelar in ljud är det viktigt att du placerar
kameran så att den tar upp så lite bakgrundsbrus som möjligt.

•

Om du använder Information om huvudposition ska du placera patientens huvud i rätt position innan du påbörjar
datainsamlingen. Försäkra dig om att patienten inte rör på huvudet, och att huvudet är perfekt centrerat. Ställ in
central referenspunkt:
A. Ge anvisningar till patienten. (Be dem t.ex. att hålla ögonen öppna.)
B. Klicka på Laser på (A).
C. Be patienten titta på laserpricken på väggen. Kontrollera att patientens huvud är centrerat, klicka på Centrera
eller tryck och håll in vänstra knappen på fjärrkontrollen i minst 2 sekunder. (Skärmen uppdateras när du
släpper knappen.)

2. Ge anvisningar till patienten.(Be till exempel patienten att hålla ögonen öppna och titta rakt fram under testet.
Patienten kommer att instrueras att besvara enkla frågor (till exempel att säga ett flicknamn som börjar på A).
Spolningen gör att patienten känner sig snurrig eller yr. Detta är normalt.)
3. När du vill påbörja datainsamling klickar du på Starta eller på den vänstra knappen på fjärrkontrollen. För att fortsätta
samla in data efter att den maximala varaktigheten som ställts in i testalternativen löpt ut så klickar du på Utöka, eller
så trycker du och håller in den vänstra knappen på fjärrkontrollen. En ton ljuder då och bekräftar att testets varaktighet
förlängts. För att avsluta insamlingen klickar du på Stopp eller så trycker du på den högra knappen på fjärrkontrollen.
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Ögonrörelsespårning
Beroende på inställningarna i Testalternativ visas horisontell (HR) och vertikal (VR) ögonrörelseregistrering i fönstret
Ögonrörelsespårning. Använd en av dessa metoder för att infoga en händelsemarkör ( ) i registrering under insamling:
•

Tryck på den vänstra knappen på fjärrkontrollen.

•

Klicka på Händelse.

Händelsemarkörerna infogas under registrering.

Värdet SPV
Realtidsvärdet för SPV (Hastighet långsam fas) är ett uppskattat värde som beräknas enligt mängden variabilitet runt det
beräknade SPV-värdet. Värdet visas i antingen grönt eller orange högst upp till höger i fönstret.
•

Grön: Om variabiliteten är låg finns stor sannolikhet att värdet är tillförlitligt.

•

Orange: Om variabiliteten är hög är sannolikheten att värdet är tillförlitligt mindre.

Anm • Orangemarkerade värden för SPV ska bedömas som mindre tillförlitliga men inte felaktiga.

Anm • Mer information finns i Kalorisk-träningsvideon eller på www.icsimpulse.com.

I Insamling-fönstret visas:
A. Testtyp – namn på testet för vilket data samlats in
B. Tidsförbrukning – testets varaktighet
(Datum och tidpunkt för testet visas också.)
C. Bildhastighet – frekvens för datainsamling i bildrutor per sekund (fps)
D. Kalibrering – ∆ – avståndet i pixlar mellan höger och vänster ögonposition uppmätt under kalibrering
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Systemet stoppas automatiskt när maximal varaktighet för test uppnås. (Maximal varaktighet för testet anges i
Testalternativ.)
•

För att fortsätta samla in data efter att den maximala varaktigheten som ställts in i testalternativen löpt ut så klickar du
på Utöka, eller så trycker du och håller in den vänstra knappen på fjärrkontrollen. En ton ljuder då och bekräftar att
testets varaktighet förlängts. För att avsluta insamlingen klickar du på Stopp eller så trycker du på den högra knappen
på fjärrkontrollen.

•

Om du vill avbryta testet i förtid klickar du på Stopp eller trycker på den högra knappen på fjärrkontrollen. Data sparas.

•

Om du vill avbryta testet i förtid utan att spara data klickar du på Avbryt.

Informationen analyseras. Beroende på inställningarna i Testalternativ visas resultaten i fönstret Pods- och Butterfly eller i
fönstret Analys.
Nedräkningstimern visas på datorskärmen och även på den externa skärmen.
•

Om så önskas går det att klicka på timern och dra den till en annan placering.

•

Så länge timern visas är alla programvarufunktioner tillgängliga.

•

När timern når 00:00 ljuder en ton.

•

För att stänga timern klickar du på

. Då stängs timern även på den externa skärmen.

Alternativ för timerinställningar och även avstängning av timern finns tillgängligt i Testalternativ för Kalorisk (sida► 194).
För information om hur du stänger av Ljudfeedback, se Testalternativ för Allmänt-inställningar (sida ► 181).

11.8

Kalorisk Dataanalysen
Om du vill visa ett specifikt test klickar du på fliken Test och sedan på önskat test så att det markeras. Mer information om
hur du väljer ett test finns på sida ► 20.

11.8.1

Fönstret Analys
analys av testresultaten kan visas i normalt visningsläge eller förstorat läge. Se sida ► 17.
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Ögonrörelsespårning
Beroende på inställningarna i Testalternativ visas horisontell (HR) och vertikal (VR) ögonrörelseregistrering i fönstret
Ögonrörelsespårning.
För att ändra visade registreringar markerar eller avmarkerar du aktuella kryssrutor i registreringens teckenförklaring. Den
nya inställningen är kvar under omanalys av testet. När patientfilen är stängd eller ett annat test väljs från testlistan för den
aktuella patienten ändras det visade fönstret i enlighet med vad som valts i Testalternativ.

Anm • Alla ändringar av inställningar i Testalternativ som görs medan patienten är öppen kommer att appliceras på
den öppna patienten.

Spårningarna är centrerade runt kulmineringsfasen. (Kulmineringsfasen indikeras av markören.) Rapporten skriver ut den
del av registreringen som syns i fönstret Registrering, centrerad runt markören.

Hastighet långsam fas , diagram
Syftet med det här diagrammet är att registrera styrkan hos nystagmus. Det här diagrammet visar de separata
nystagmuspunkter som registrerats av SPV-algoritmen för registrering horisontell höger (HR ) och vertikal höger (VR )
SPV-topp (°/s) markeras med en ruta i diagrammet.
Välj en specifik punkt genom att klicka på den, eller gå mellan punkterna med piltangenterna (mellan slagen). Fönstret SPV
(B).

Anm • Välj TR för att visa ögonrörelseregistreringen och SPV-diagrammet för Torsional.

Se sidan ► 249 för information om hur Max (°/s) bestäms.
Om ingen topp bestämdes av algoritmen anger du manuellt en topp för registreringen. I beskrivningen av Omanalysfönstret ► 152 finns information om att välja när analysen startar.
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Analysuppgifter - Info

Testparametrarna visas:
•

Testtyp – namn på testet för vilket data samlats in

•

Operatör – personen som var inloggad i OTOsuite Vestibular-programmet när data samlades in

•

Kalibrering – ∆ – avståndet i pixlar mellan höger och vänster ögonposition uppmätt under kalibrering

•

Testtid – datum och tidpunkt då datainsamlingen började

•

Tidsförbrukning – testets varaktighet

•

Starttid för analys – tidpunkt då analysen påbörjades

Värdena SPV
•

Punkt (°/s) – hastighet i långsam fas för vald punkt (det valda slaget)

•

Max (°/s) – där hastighetstoppen för den långsamma fasen anges
Se sidan ► 249 för information om hur Max (°/s) bestäms.

Analysuppgifter - Kommentarer
Du kan lägga in kommentarer om testet före, under och efter testningen. Lägg till eller ändra kommentarer genom att
klicka på fliken Kommentarer. Information om redigeringsverktygen finns på sidan ► 23.

Anm • Text som tidigare angetts i fönstret Test visas i fönstret Kommentarer.
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Analysuppgifter - Omanalys

Analysis Begin Time - All Traces (Starttid för analys – alla spårningar)
Så här utesluter du data i spårningen från analysen:
1. Flytta den svarta markören till den nya starttiden i fönstret Ögonrörelsespårning.
2. Gå till fönstret Analysuppgifteroch klicka på fliken Omanalys.
3. Om du vill analysera igen klickar du på
•

Analysera om från markören – analyserar alla registreringar med starttiden satt till nästa hela sekund enligt
markörens position

•

Analysera om hela registreringen – analyserar alla registreringar från början

Anm • Starttiden visas i fönstret Info.

SPV Graph (SPV-diagram)
Anm • Utan licens går det inte att avgöra förekomsten av Torsional nystagmus under testningen. Med licensen kan
man använda ögonrörelseregistreing och ett SPV-diagram.

Välj vilken registrering du vill ändra genom att välja HR, VR eller TR.
•

•

Punkt (°/s)
–

Radera – utesluter den valda punkten från analysen och rapporten

–

Återställ – återställer alla punkter som raderats manuellt

Max (°/s)
–

Välj – anger en ny topp enligt markörens position

–

Återställ – återställer toppen till platsen som bestäms av algoritmen

Se sidan ► 249 för information om hur Max (°/s) bestäms.
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11.8.2

Spela upp datainsamling
Ögonrörelsespårningen och ögonvideon kan spelas upp synkront med den återkoppling för huvudposition eller rumsvideo
som spelats in under testningen.
Knappar och alternativ för videouppspelning

Spela upp

Startar den synkroniserade uppspelningen.

Pausa

Pausar den synkroniserade uppspelningen.

Stopp

Stoppar den synkroniserade uppspelningen.

Spela upp från markören

Välj att starta uppspelningen vid markören. Om du inte väljer detta, startar
uppspelningen i början av spåret.

Hastighet

Anm • Innan du ställer in uppspelningshastigheten ska du kontrollera
antal bildrutor per sekund för inspelningen som anges under
ögonvideo.

•

Normal – ögonvideo inspelad med 30 bildrutor per sekund kan endast
spelas upp i normal hastighet.

•

Långsam – ögonvideo inspelad med 60 bildrutor per sekund kan spelas
upp i normal eller långsam hastighet.

•

Långsammare – ögonvideo som spelas in med > 60 bildrutor per
sekund kan spelas upp i normal, långsam eller långsammare hastighet.
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11.9

Pods- och Butterfly-fönster
I detta fönster finns ytterligare vyer över kaloriska data.

A.
B.
C.
D.

Horisontellt (HR fönster.
Data visas i två separata Pods-vyer och i ett Butterfly-diagram.
Analysdata i fönstret Pods-analys.
Fönstret Testlista

Välj 4 kaloriska test i fönstret Testlista som ska vara med i Pods- och Butterfly-displayen. Välj en av varje testtyp i
kolumnen . För ett Bitermisk-test väljer du fyra tester (Vänster, kallt, Höger, kallt, Vänster, varmt, Höger, varmt) och
för Monotermisk väljer du två tester (Vänster, kallt & Höger, kallt eller Vänster, varmt och Höger, varmt).
Spolningens varaktighet (

), temperatur (

) och flödeshastighet (

) listas.

Klicka på Reanalyze (Analysera om) för att uppdatera testresultaten.
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Anm • En omanalys kan krävas när vissa testalternativ ändras. Till exempel kan en ändring i inställningen
Testalternativ eller Redogöra för spontannystagmus i kaloriska resultat ändra resultaten för Pods-analys. Klicka
på Reanalyze (Analysera om) för att omanalysera.

11.9.1

Visa Pods och analys
Visa Pods
De kaloriska podsen visar registrering av spontana ögonrörelser från alla fyra kaloriska tester och representerar varje öra
och båda temperaturerna (kall och varm).

Anm • Podsen kan visas med värden i rött för det högra örat eller rött för att representera det varma stimulusen.
(Standardskärmen ställs in i Testalternativ.)

Max (°/s) för de horisontella registreringarna sparas och används i beräkningarna för kalorisk ensidig svaghet, asymmetrisk
gain och riktningsdominans.

Anm • Formlerna för beräkning av dessa värden beaktar spontannystagmus för ensidig svaghet och asymmetrisk gain.
I Redogöra för spontannystagmus i kaloriska resultat visas SPV-riktningen av om värdet är positivt eller negativt.

Formel

Testet
Monotermisk
Ensidig svaghet

Värdet visas när

Öra:

Öra och temperatur:

R=Höger

RC=höger kallt, LC=vänster kallt
RW=höger varmt, LW=vänster varmt

L= Vänster
SN=Spontannystagmus

Två kaloriska test med
samma temperatur för
båda öronen (vänster och
höger) samlas in och
Max (°/s) för båda
horisontella
registreringar har
beräknats.
För korrekta beräkningar,

Redogöra för
spontannystagmus i
kaloriska resultat.
Riktningsdominans
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Formel

Testet Bitermisk

Värdet visas när

Ensidig svaghet

Bitermisk för vågräta

Öra:

Öra och temperatur:

R= Höger

RC = höger kallt, LC = vänster kallt
RW = höger varmt, LW = vänster varmt

L= Vänster

spårningar har beräknats.

Asymmetrisk
hastighetskvot

Testet Bitermisk är
insamlat.

Riktningsdominans

Bitermisk .

Pods-analys

Testdata listas:
•

Total höger – totalt svar för alla temperaturer som använts på högra örat

•

Total vänster – totalt svar för alla temperaturer som använts på vänstra örat

•

Spontannystagmus – Spontannystagmus – genomsnitt för spontannystagmus beaktas vid beräkning av Ensidig svaghet
och Asymmetrisk hastighetskvot.

•

Ensidig svaghet – procentandel svar som är svagare i det svagare örat jämfört med det andra örat

•

Asymmetrisk hastighetskvot – procentandel svar som slår mer i den angivna riktningen jämfört med det andra örat
(gäller endast när skillnaden inte kan förklaras med spontannystagmus)

•

Riktningsdominans – procentandel svar som slår mer i en riktning jämfört med den andra riktningen

Topphastigheten och tidpunkten för topphastigheten visas i SPV-topp-tabellen för vart och ett av de kaloriska testen.
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11.9.2

Butterfly-diagram
I testalternativen kan du välja att visa vilken typ av Butterfly-diagram som ska visas: Freyss SPV-diagrammet eller Total
amplitud-diagrammet. Båda diagrammen är nomografer av kaloriska resultat.

Freyss SPV

Diagrammet har två genomskärande linjer, en som representerar kalla stimuleringar och en som representerar varma
stimulationer. Diagrammets vertikala axel representerar den långsamma fashastigheten. Den horisontella axeln visar
procent av kalorisk svaghet. Rutan i mitten av diagrammet representerar normala värden. De förinställda värdena är 25 %
för kalorisk svaghet och ± 6 °/s för indirekt asymmetri.
Linjerna är förbindelser mellan toppsvarens värden från höger öras kaloriska stimuleringar, som är inritade på vänster kant,
och vänster öronrespons, som är inritad på diagrammets högra kant. Ett normalt svar är en mötespunkt inom den
”normala” rutan. Kalorisk svaghet på över 25 % har skärningar till vänster eller höger om den normala rutan, vilket indikerar
kalorisk svaghet i höger respektive vänster öra. Onormal genomsnittlig indirekt asymmetri (icke-normaliserad asymmetri för
hastighetskvot eller spontannystagmus) presenterar skärningar ovanför eller under den normala rutan. Skärningen för en
asymmetri till höger faller ovanför rutan. Skärningen för en asymmetri till vänster faller under rutan.
Värdena i detta diagram och motsvarande värden i tabellen SPV-topp (°/s) är absoluta värden och korrigeras inte för
Spontannystagmus.

Total amplitud

Detta diagram visar amplitudkurvor för alla fyra Kalorisk-stimuleringar med fyra rader. Diagrammets övre del visar
spolningarna som resulterar i högerslående nystagmus. Diagrammets nedre del visar spolningarna som resulterar i
vänsterslående nystagmus. Toppamplituder för högra örat visas på diagrammets vänstra sida och vänstra örats
toppamplituder visas på diagrammets högra sida. Diagrammets vertikala axel representerar amplituden i °/s. Den
horisontella axeln representerar tid i sekunder.
När Homolateral och kontralateral (diagram över total amplitud) väljs i testalternativen visar detta diagram
amplitudkurvor för alla fyra Kalorisk-stimuleringar med fyra rader. Diagrammets övre del visar de varma stimuleringarna
och representerar nystagmus slag mot testörat. Diagrammets nedre del visar de kalla stimuleringarna och representerar

Otometrics - ICS Impulse USB

157

11 Kalorisk

nystagmus slag mot det öra som inte testas. Toppamplituder för högra örat visas på diagrammets vänstra sida och vänstra
örats toppamplituder visas på diagrammets högra sida. Diagrammets vertikala axel representerar amplituden i °/s. Den
horisontella axeln representerar tid i sekunder.
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12

Videofilmer (In-/uppspelning av video)
Spela in
Det finns olika alternativ för bildstorleken när du spelar in en ögonvideofilm: Helbild, Ögonbild eller Ögonbild.

Helbild

Ögonbild
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Ögonbild

Anm • Klicka på fliken Kommentarer för att ange kommentarer. Lägg till eller ändra kommentarer genom att klicka
på fliken Kommentarer. Information om redigeringsverktygen finns på sidan ► 23.

Knappar och alternativ för videoinspelning

Starta

Starta videoinspelning

Stopp

Stoppa videoinspelning

Anm • Det finns ingen begränsning för hur lång videoinspelningen kan
vara: ju längre videoinspelningen är, desto större blir dock filen på
hårddisken.
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Knappar och alternativ för videoinspelning

Testinställningar

Helbild – välj om du vill spela in helbild
Ögonbild – välj om du endast vill spela in området inom ROI-rutan
Ögonbild – välj om du endast vill spela in området inom ROI-rutan
Ögonocklusion – välj om du vill ange att inspelningen gjordes med
ögonocklusion (VD)

Anm • Vid val av 120 fps OCH Ögonocklusion så ändras
bildrutshastigheten till 60 bildrutor per sekund. Med denna hastighet
kan kameran vara öppen längre (öka exponeringen för ljus) vilket ger
bättre bildkvalitet. När Ögonocklusion väljs visas ett kryss i kolumnen
för ögonocklusion (VD) i testlistan.

Hastighet för videoinspelning av ögat

•

•

•

•

Inspelningsalternativ Helbild:
–

30 fps

–

60 fps

Inspelningsalternativ Ögonbild:
–

30 fps

–

60 fps

–

120 fps

Inspelningsalternativ Ögonbild:
–

30 fps

–

60 fps

–

120 fps

Komprimera ögonvideo – välj om du vill minska videofilens storlek
Anm • Om videofilmen spelas in med 60 eller 120 bildrutor per sekund
kan den spelas upp i ultrarapid eller i normal hastighet. Vid normal
hastighet visas inte alla bildrutor. Det går även att komprimera
ögonvideon.

Inspelning av synkroniserad rumsvideo

Starta och stoppa synkroniserad rumsvideoinspelning. Rumsvideon är alltid
komprimerad.

Room Record Speed

Inspelningsalternativ

(Inspelningshastighet för rumsvideo)

•

15 fps

•

30 fps

Ju högre antal bilder per sekund, desto större blir videofilen.
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Knappar och alternativ för videoinspelning

Mode (synchronized room video only)
(Läge (endast synkroniserad rumsvideo))

Välj om du vill spela in videon i färg eller gråskala. Färgvideo innebär större
filer.

Extern bildskärm

Om du vill visa ögonvideo både på datorskärmen och på en extern bildskärm
klickar du på

. Den förflutna tiden visas på skärmen under testet.

Du kan spela in enbart ögonvideo eller ögonvideo kombinerat med rumsvideo. Om du väljer att kombinera ögon- och
rumsvideo kan du på sidan ► 259 se hur stora filerna blir när inspelningen är 2 minuter lång.
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Uppspelning
Listan med de videofilmer som har samlats in för vald patient visas tillsammans med följande information om varje videofil:
•

Datum och tid – datum och tidpunkt då videofilmen spelades in

•

- Indikerar att Ögonocklusion har valts för inspelningen

•

fps – anger med vilken hastighet videofilmen spelades in (antal bilder per sekund)

•

- Om du vill markera en fil för särskilda ändamål (till exempel för att indikera onormala resultat) markerar du
kryssrutan under kolumnrubriken som är markerad med den unika identifieraren.

•

Filstorlek (MB) – filstorlek för ögonvideon. Om synkroniserad rumsvideo användes under inspelningen är filstorleken
den sammanlagda storleken för ögon- och rumsvideoklippen.

Inspelningsinformation i anslutning till videon:
•

Datum och tidpunkt när videoinspelningen gjordes

•

Aktuell ruta och totalt antal rutor

•

Videons inspelningshastighet

•

Tidpunkt när den aktuella bildrutan spelades in

Under uppspelningen av videofilmen
•

kan du gå framåt eller bakåt i filmen 10 bildrutor i taget genom att klicka på pilarna på båda sidor av
skjutreglaget (A).

•

kan du gå framåt eller bakåt i filmen 5 bildrutor i taget genom att klicka framför eller bakom skjutreglaget.

•

kan du klicka och dra skjutreglaget (B) för att spola fram/tillbaka videon till en viss bildruta.

Anm • För att spara på hårddiskutrymme är det viktigt att ta bort alla videofilmer som är betydelselösa.
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Anm • Lägg till eller ändra kommentarer genom att klicka på fliken Kommentarer. Information om
redigeringsverktygen finns på sidan ► 23.

Uppspelning Knappar och val för
Spela upp

Spelar upp videofilmen

Pausa

Pausar videofilmen

Stopp

Stoppar videofilmen

Radera video

Raderar videoklipp för det markerade testet.

Anm • Du bör inte spara videofilmer som inte behövs. På så vis sparar
du hårddiskutrymme. När en videoinspelning har raderats kan den inte
återskapas.

Hastighet

Anm • Innan du ställer in uppspelningshastigheten ska du kontrollera
antal bildrutor per sekund för inspelningen som anges under
ögonvideo.

•

Normal – ögonvideo inspelad med 30 bildrutor per sekund kan endast
spelas upp i normal hastighet.

•

Långsam – ögonvideo inspelad med 60 bildrutor per sekund kan spelas
upp i normal eller långsam hastighet.

•

Långsammare – ögonvideo som spelas in med > 120 bildrutor per
sekund kan spelas upp i normal, långsam eller långsammare hastighet.

Synkroniserad rumsvideo
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Välj att spela upp ögonvideo med synkroniserad rumsvideo. Rumsvideon är
hela tiden synkroniserad med ögonvideon, oberoende av hastighet.
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13

Rapporter
Klicka på Rapporter. Fönstret Rapporter (A) öppnas och standardrapporten visas. Rapporten innehåller senast insamlade
data för patienten. Det här är ordningen för de olika testavsnitten, baserat på insamlade data: Ögonmotorik,
Huvudimpuls, Positionell, och Kalorisk.

Anm • Rapporterna skapas med hjälp av vektorbaserad grafik. Vektorbaserad grafik ger utmärkt utskriftskvalitet och
är av tillräckligt hög kvalitet för att publiceras.

Standardrapporten sparas automatiskt. Information om hur du ändrar den aktuella rapporten finns på sidorna ► 165.

Anm • Information om hur du ändrar standardinställningarna för alla framtida rapporter (t.ex. vilken
patientinformation och enhetsinformation som ska tas med) finns på sidorna ► 198 och ► 199.

13.1

Edit Report (Redigera rapport)
Du kan lägga till information i rapporten genom att välja från de rapportlistor som finns i programmet:

Anm • Om någon av rapportlistorna inte visas kan du importera de listor som saknas igen. Se sida ► 216.

•

Symtom: Välj symtom från den här listan som patienten anger under anamnesen. Markerade objekt läggs till i
rapportavsnittet med rubriken Symtom.
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•

Intryck: Välj övergripande medicinska intryck från den här listan baserat på testresultatet. Markerade objekt läggs till i
rapportavsnittet med rubriken Intryck.

•

Makron: För varje utfört test väljer du totala resultat i den här listan som ska infogas i textfältet (A). Texten som visas i
textfältet läggs till i rapportavsnittet med rubriken Resultat.

Anm • Om du inte vill infoga något makro lägger du till totala resultat genom att skriva in text i textfältet.
Information om redigeringsverktygen finns på sidan ► 23.
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Välja poster ur rapportlistor
Gå till listan Symtom och Intryck och markera alla berörda kryssrutor.
Gå till listan Makron och klicka på makronamnet och sedan på Infoga.

Anm • En del makron har längre text än vad som kan visas i fönstret. Om du vill se den fullständiga texten för du
markören över makronamnet.
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Anpassa rapportlistor

Anm • Rapportlistor kan importeras till ett system, anpassas och sedan exporteras till andra system med fristående
arbetsstationer. Detta är användbart när en enhet har flera fristående arbetsstationer.

Klicka på Symtom, Intryck eller Makron om du vill anpassa rapportlistor.

•

Klicka på posten och ange att nytt namn om du vill byta namn på en grupp eller post.

•

Om du vill lägga till en grupp klickar du på Lägg till grupp och skriver in namnet på den nya gruppen.

•

Klicka på ett gruppnamn om du vill lägga till en ny post. Beroende på posten du lägger till klickar du på Lägg till
symtom eller Lägg till intryck eller Lägg till makron och skriver in namnet på den nya posten.

Anm • Det går inte att spara den nya posten om textfältet är tomt. Du måste skriva in text för att lägga till den nya
posten.

•

Klicka på grupp- eller postnamn om du vill ändra ordningen på poster i en grupp eller ordningen på grupper i en lista.
Klicka på Upp eller Ned för att flytta posten eller gruppen.

•

Klicka på Exportera om du vill exportera den aktuella rapportlistan. Ändra filnamn och plats efter behov. Klicka på
Spara.

•

Om du vill radera en post eller grupp klickar du på den gruppen eller posten och sedan på Radera. Klicka på OK för att
permanent radera en post eller grupp.

•

När du importerar listor markerar du Ta bort befintlig lista för att ersätta den befintliga listan med listan som ska
importeras. Markera Spara befintlig lista för att lägga till listan som ska importeras till den befintliga listan.

Anm • Om du begår ett misstag kan du återimportera standardlistan.

När du gjort ändringarna klickar du på Spara för att spara dem. Klicka på Avbryt för att ignorera ändringarna.
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13.2

Granska rapportalternativ
Om det är en ny patient är rapporten i det här fönstret standardrapporten som skapas automatiskt. För en patient med en
eller flera rapporter visas alla rapporter i listan Markerad rapport tillsammans med datum och tidpunkt för rapporten.

Ett kryss i en testgruppskolumn (testgrupperna representeras av ikoner) anger att rapporten innehåller data för
testgruppen (Ögonmotorik, Huvudimpuls, Positionell och Kalorisk). Du kan förhandsgranska alla rapporter för den här
patienten.
Du kan göra en ny rapport som kombinerar flera testsessioner och/eller flera testtyper i en rapport. Klicka på Ny för att
skapa en ny rapport. Klicka på rapportnamnet och på Radera för att ta bort en befintlig rapport. Efter att rapporten
raderats kan den inte återställas.
Om du vill lägga till ett test i rapporten klickar du på testgruppsfliken och markerar kryssrutan till vänster om testnamnet i
listan Inkludera resultat från. Om du klickar en gång till så avmarkeras kryssrutan och testet tas bort från rapporten.

Listan Inkludera resultat från är uppdelad i testgrupper: Ögonmotorik, Huvudimpuls och Positionell, och Kalorisk.
Testerna visas tillsammans med datum och tidpunkt då testet utfördes och testets namn. (Namnet är testtypen och
testriktningen.) Beroende på test och vilka inställningar och kommentarer som lagts till i listan kan följande information
visas:
•

ett kryss i den här kolumnen (ögonocklusion) anger att testet utfördes med ögonocklusion

•

ett kryss i den här kolumnen (unik identifierare) visas om alternativet valts för testet

•

de markerade testerna indikerar Huvudimpuls -data som finns med i Sexhörnsdiagram

•

de markerade testerna indikerar Blickriktning -data som finns med i Diagram över blickriktning

•
•

de markerade testerna indikerar de Kalorisk-data som finns med i Analys som visas i fönstret Pods- och

Butterfly
testkommentarer.

Välj vilka datakomponenter som ska ingå i rapporten för varje testgrupp. Gå till listan Välj rapportalternativ och markera
kryssrutan för varje rapportalternativ som ska inkluderas. Klicka på Markera allt om du vill inkludera alla alternativ eller på
Avmarkera alltom du inte vill inkludera något av alternativen.
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Testalternativen
Ögonmotorik

Inkluderar

Kalibreringsgraf

en ögonblicksbild av ögon- och huvudrörelsen i realtid under kalibreringskontrollen

Horisontella
spårningar

en inspelning av horisontell ögonrörelsespårning runt kulmineringsfasen eller centrerat
runt markören när markören har flyttats till en ny position i analysfönstret Analys.
Testerna Blickriktning, Vertikal avvikelse och VOR är inspelningar på tio sekunder.
Testet Sackader är en inspelning på 30 sekunder.

Anm • För SPV-test placeras markören i mitten av kulmineringsfasen om den inte
har flyttats till en annan position i analysfönstret.

Vertikala spårningar

en inspelning av vertikal ögonrörelsespårning runt kulmineringsfasen eller centrerat runt
markören när markören har flyttats till en ny position i analysfönstret Analys. Testerna
Blickriktning, Vertikal avvikelse och VOR är inspelningar på tio sekunder. Testet
Sackader är en inspelning på 30 sekunder.

Anm • För SPV-test placeras markören i mitten av kulmineringsfasen om den inte
har flyttats till en annan position i analysfönstret.

Torsional registrering

en 10 sekunder lång inspelning av torsional ögonrörelseregistrering centrerad runt
markören

Anm • För SPV-test placeras markören i mitten av kulmineringsfasen om den inte
har flyttats till en annan position i analysfönstret.
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Sackaddiagram

analysdiagrammen Sackader (Topphastigheten, Noggrannhet och Latens)

Sackadrådata

rådatapunkterna för sackader visas i sackaddiagrammen

Genomsnittliga
sackaddata

genomsnittliga datapunkter för sackader visas i sackaddiagrammen

SPV-topp

grader per sekund av hastighetstoppen för långsam fas, enligt inställningarna i
analysfönstret för den här spårningen (Gäller endast SPV-tester)

Diagram över
blickriktning

visar fem ögonrörelseregistreringar (mitten, vänster, höger, upp och ned) samt Diagram
över blickriktning och detaljerad information om Diagram över blickriktning på en
sida

Testkommentarer

eventuella testkommentarer i patientfilen
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Huvudimpuls
Testalternativen

Inkluderar

Kalibreringsgraf

en ögonblicksbild av ögon- och huvudrörelsen i realtid under kalibreringskontrollen

Hastighetskvotens
kurva

hastighetskurva som visas i 2D/3D-fönstret

Medelvärdet av
förstärkningarna

medelvärdessymboler på hastighetskvotens kurva som visas i 2D/3D-fönstret (värden
visas som standard)
genomsnittssymboler och värden på hastighetskvotens kurva som visas i
förloppsdatafönstret

Åldersnormativa data

åldersbaserade normativa gränsvärden definieras som medelvärdet ± 2
standardavvikelser

2D-diagram

ögon- (sackaderade och VOR ) och huvudrörelse som visas i 2D-analys-fönstret

Stort 2D-diagram

ögon- (sackaderade och VOR ) och huvudrörelse som visas i 2D-analys-fönstret i större
version av det som visas i 2D-diagram

Sackadinformation

antal observerbara och ej observerbara sackader och totalt antal sackader i ett specifikt
head impulse-test (t.ex. vänster Lateral)

Sexhörnsdiagram

inkludera ögon- (sackaderade och VOR ) och huvudrörelser och hexagondiagrammet
från fönstret Sexhörnsdiagram samt Analys av sackad för att komma ikapp målet

Anm • Notera att om Endast sammanfattning för sackader för att komma
ikapp målet har valts i testalternativ kommer det att skrivas ut i rapporten.
Förloppsdata

hastighetskvotens kurva som visas i fönstret Förloppsdata

Testinformation

antalet godkända och underkända huvudimpulser från insamlings- och
analysalgoritmerna så som de ser ut i Info-fönstret i 2D/3D-fönstret, genomsnittlig
bildrutefrekvens samt information om faktorer som påverkar testanalysen, exempelvis
- Patienten har spontannystagmus (när Spontannystagmus har valts i fönstret
Testinställningar)
- Ändrade parametrar för sackader för att komma ikapp målet (om värdena
ändrades i fönstret Omanalys)

Testkommentarer
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Positionell
Testalternativen

Inkluderar

Kalibreringsgraf

en ögonblicksbild av ögon- och huvudrörelsen i realtid under kalibreringskontrollen

Horisontella spårningar

en 30 sekunder lång inspelning av horisontell ögonrörelsespårning runt
kulmineringsfasen eller centrerat runt markören när markören har flyttats till en ny
position i analysfönstret Analys.

Anm • För SPV-test placeras markören i mitten av kulmineringsfasen om den inte
har flyttats till en annan position i analysfönstret.

Vertikala spårningar

en 30 sekunder lång inspelning av vertikal ögonrörelsespårning runt kulmineringsfasen
eller centrerat runt markören när markören har flyttats till en ny position i
analysfönstret Analys.

Anm • För SPV-test placeras markören i mitten av kulmineringsfasen om den inte
har flyttats till en annan position i analysfönstret.

Torsional registrering

en 30 sekunder lång inspelning av torsional ögonrörelseregistrering centrerad runt
markören

Anm • För SPV-test placeras markören i mitten av kulmineringsfasen om den inte
har flyttats till en annan position i analysfönstret.

SPV-topp

grader per sekund av hastighetstoppen för långsam fas, enligt inställningarna i
analysfönstret för den här spårningen

Full spårning för
förflyttning

den fullständiga registreringen för Repositionering-testet

Testkommentarer

eventuella testkommentarer i patientfilen

Testalternativen
Kalorisk

Inkluderar

Kalibreringsgraf

en ögonblicksbild av ögon- och huvudrörelsen i realtid under kalibreringskontrollen

Horisontella spårningar

en 30 sekunder lång inspelning av horisontell ögonrörelsespårning runt
kulmineringsfasen eller centrerat runt markören när markören har flyttats till en ny
position i analysfönstret Analys.

Anm • För SPV-test placeras markören i mitten av kulmineringsfasen om den inte
har flyttats till en annan position i analysfönstret.
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Testalternativen
Kalorisk

Inkluderar

Vertikala spårningar

en 30 sekunder lång inspelning av vertikal ögonrörelsespårning runt kulmineringsfasen
eller centrerat runt markören när markören har flyttats till en ny position i
analysfönstret Analys.

Anm • För SPV-test placeras markören i mitten av kulmineringsfasen om den inte
har flyttats till en annan position i analysfönstret.

Torsional registrering

en 30 sekunder lång inspelning av torsional ögonrörelseregistrering centrerad runt
markören

Anm • För SPV-test placeras markören i mitten av kulmineringsfasen om den inte
har flyttats till en annan position i analysfönstret.

Testinformation

Kalorisk-data (Total höger,Total vänster, Spontannystagmus, Ensidig svaghet och
Asymmetrisk hastighetskvot eller Riktningsdominans)

Pods- och Butterfly

visar spontanregistrering, Visa Pods, Butterfly-diagram och Pods-analys på en sida

Spolningsinformation

spolningsmetod och inställningar (varaktighet, flöde och temperatur) som använts
under Kalorisk-testet

Testkommentarer

eventuella testkommentarer i patientfilen
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13.3

Knappar i verktygsfältet Rapport
Verktygsfältet innehåller standardknappar för att skriva ut rapporten, spara en ändrad rapport, skapa en PDF-fil av rapporten
och skicka den med e-post.

Ändrar sidans förstoringsgrad.
•

för reglaget mot ikonen för att zooma ut (-) eller zooma in (+), eller

•

klicka på ikonen för att zooma ut (-) eller zooma in (+).

Anm • Det går även att zooma in eller ut med musens rullningslhjul. Tryck ner och håll in vänster musknapp för att
flytta runt rapporten i fönstret.

Du kan välja att visa rapportsidan med hjälp av de här knapparna
•

Anpassa dokumentets bredd

•

Fit Document to Height (Anpassa dokumentets höjd)

•

Fit Document to 100% (Anpassa dokumentet till 100 %)

Klicka på Uppdatera när du har gjort en ändring, så visas den.
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14

Patientlistor
Fönstret Patienter listar ICS Impulse-patientdata i fönstret OTOsuite Vestibular. Fönstret Patienter innehåller även
patientinformation i fönstren Slå ihop, Patientexport och Patientimport.
•

I fönstret Slå ihop kan du slå ihop patientdata. Se sida ► 28.

•

Från fönstret Patientexport och Patientimport kan du exportera och importera data till OTOsuite Vestibulardatabasen.

I fönstret Patienter ingår också fönstret ICS Chartr när ICS Chartr-data finns tillgängliga.

Liståtgärder
Varje rad har patientinformationen separerad i kolumner enligt informationstyp som patientens namn och
identifieringsnummer. I kolumnen med rubriken Last Tested (Senast testad) listas tidpunkten då senaste testdata
insamlades. I kolumnen med rubriken Senast ändrad listas det senaste datumet då information i patientfilen ändrades.
För vissa av listorna indikerar ett kryss vilken typ av data som samlats in för den aktuella patienten.

Ögonmotorik
Huvudimpuls
Positionell
Kalorisk
Videofilmer (Video Frenzel)

Anm •

Den unika identifieraren visar att användaren har valt att markera ett eller flera tester eller

videoinspelningar för ett specifikt syfte (till exempel kan symbolen referera till avvikande resultat, resultat som ska
användas i en studie etc.)
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Sökning efter en viss patient

I vissa kolumner går det att söka efter en specifik patient genom
att användaren skriver in några tecken från patientens IDinformation. För kolumner med tillgänglig sökfunktion klickar du
under kolumnens titel. En vertikal markör (A) och knappen för att
rensa en sökning (B) visas.

Ange en eller flera bokstäver eller siffror att söka efter. För att ta
bort text du skrivit in klickar du på

.

Sökfunktionen är tillgänglig i alla patientlistor för dessa kolumner:

Välja fler än en patient

•

Efternamn

•

Förnamn

•

Patientens ID

•

Kön

•

Född

•

Läkare

Markera alla patienter: Klicka på Markera allt. Om du vill
avmarkera alla valda patienter klickar du på Avmarkera allt.
Markera en patientgrupp: Klicka på första namnet och håll ned
skifttangenten samtidigt som du klickar på sista namnet i gruppen.
Markera enstaka patienter: Håll ned Ctrl-knappen när du klickar på
varje patient.

Lägga till patienter

Klicka på Ny. Se sida ► 25 för ytterligare instruktioner.

Ta bort patienter

Klicka på Radera om du vill ta bort patienten.

Anm • Du får bekräfta att patienten verkligen ska raderas.
Om du väljer Ja tas informationen bort permanent. Det finns
ingen möjlighet att hämta patienten.
Ombeställningslista

Ändra kolumnbredden
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Klicka på kolumnrubriken för att vända på ordningen. Till
exempel:
•

Klicka på Patient Name (Patientnamn) om du vill ändra
ordningen från A-Ö till Ö-A.

•

Klicka på Född om du vill ändra ordningen från äldst-yngst till
yngst-äldst.

I kolumnrubriken för de två närliggande kolumnerna klickar du
med muspekaren på den linje som delar de två kolumnerna åt.
Pekaren ändras till en dubbelriktad pil. Dra muspekaren för att öka
eller minska kolumnbredden.
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14.1

ICS Chartr
Klicka på Patienter i gruppen ICS Chartr-patienter. I fönstret som öppnas får du tillgång endast till patientlistan i ICS
Chartr-databasen. Testdata som samlas in i Chartr VNG/ENG eller EP kan inte visas i OTOsuite Vestibular-programmet.
Datainmatningstiden kan minskas genom import av patientinformationen i ICS Chartr-databasen till OTOsuite Vestibulardatabasen:
1. Välj vilja patienter som ska importeras.
2. Klicka på Importera.
3. Klicka på OK.

Importerad visas i kolumnen Status för att visa att processen har slutförts. Noteringen om importerade patienter
försvinner när programmet stängd.

ICS Chartr-programmet måste finnas på samma dator som OTOsuite Vestibular-programmet för att databasen ska gå att nå.
Om databasen är tillgänglig visas posten ICS Chartr-patienter i gruppen Patienter.

14.2

Patientexport
Klicka på Patienter i gruppen Patientlista. Klicka på Exportera. I fönstret som öppnas får du tillgång till alla
OTOsuite Vestibular-patienter.
Så exporterar du en eller flera patienter:
1. Markera patienterna.
2. Välj hur data exporteras:
•

XML-filer & rådata i ASCII-format – Välj för att exportera patientdata som ska delas med ett annat ICS Impulsesystem eller användas för elektroniska journaler. För varje patient inkluderar exporten både en XML-fil och en
ASCII-textfil. Rådata i *txt-filen krävs för att spela upp patientdata i OTOsuite Vestibular-programmet.

•

–

XML-filerna innehåller kompletta patientdata som är lagrade i databasen. Se sida ► 255.

–

Rådatafiler i ASCII-format *txt-filerna kan visas i forskningssyfte med program som Excel och MatLab. När filer
används utanför programmet OTOsuite Vestibular, se sidan ► 242 för information om hur informationen kan
konverteras till tabellformat samt en beskrivning av tabellens kolumner, vars utseende varierar enligt aktuell
testgrupp.

PDF-rapporter – Välj för att exportera alla rapporter för patienten/patienterna som ska användas i elektroniska
journaler.

•

ASCII Testresultat – Välj för att exportera testresultat som formaterats i en CSV-fil (kommaseparerade värden) för
användning i forskningssyften med program som Excel eller MatLab.

•

Kombinera ögon-/rumsvideo – Välj för att exportera ögonvideo och rumsvideo i en avi-fil. På grund av filens
storlek kan du bara välja 1 patient åt gången. I de operativsystem som OTOsuite Vestibular kan användas med är
MJPEG-omkodaren installerad som standard. För att visa denna fil på en annan dator måste du ha Windows Media
Player och MJPEG-omkodaren installerade.

Anm • Det rekommenderas alla videoklipp som inte är viktiga från patientfilen raderas innan export. En
beskrivning av hur och varför filstorleken ökar när rumsvideo kombineras med ögonvideo finns i sida ► 259.
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•

Avidentifiera patient – Välj för att exportera data som ska delas där patientens personuppgifter hålls privata. När
till exempel Avidentifiera patient väljs, ersätts Efternamn, Förnamn, Patientens ID samt filnamnen med ordet
Ingen. Du kan bara välja en patient åt gången.

Anm • Importera filer som har valts med Avidentifiera patient: Filerna innehåller information som hindrar
systemet från att skriva över befintlig patientinformation. Endast data som lagts till efter den ursprungliga
exporten kommer att importeras. Om det inte finns någon befintlig patientinformation ersätts all information
som kan identifiera patienten med Ingen.

•

aVOR – Välj för att exportera data rörande ögon- och huvudposition till ett aVOR-program.

3. Klicka på Exportera eller Exportera till
•

Exportera sänder tillbaka filen till platsen som angivits i fönstret Administratör. För att se platsen klickar du på
Systeminställningar från gruppen System.

•

Exportera till skickar tillbaka filen till platsen du väljer med bläddringsfunktionen.

Exporterad visas i kolumnen Status för att visa att processen blev klar. Noteringen om exporterade patienter försvinner
när programmet stängs.

14.3

Patientimport
Filer kan importeras från filer som tidigare arkiverats, importerats eller exporterats från programmet OTOsuite Vestibular.
1. Klicka på Patienter i gruppen Patientlista. Klicka på Importera.
2. Klicka på Öppna mapp och navigera till platsen där filerna som ska importeras finns.

Anm • För att spela upp patientdata måste både *.xml-filen och *.txt-filen importeras. Det enda undantaget är
huvudimpulsinformation där data kan visas med enbart *.xml-filen.

3. Klicka på OK.
4. I listan med patientfiler visas patientnamn (för- och efternamn), ID, kön och födelsedatum. Markera filerna som ska
importeras.
5. Klicka på Importera.

Importerad visas i kolumnen Status för att visa att processen blev klar. Noteringen om importerade filer försvinner när
programmet stängs.

178

Otometrics - ICS Impulse USB

14 Patientlistor

Klicka på

för att uppdatera listan med patientfiler i mappen Importera.

Anm • Importera filer som har valts med Avidentifiera patient: Filerna innehåller information som hindrar systemet
från att skriva över befintlig patientinformation. Endast data som lagts till efter den ursprungliga exporten kommer
att importeras. Om det inte finns någon befintlig patientinformation ersätts all information som kan identifiera
patienten med Ingen.

Se sidan ► 224 med information om lösningar på problem vid import/visning av importerade filer.
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15

Alternativ
Dessa inställningar finns i gruppen Alternativ:

•

Allmänt (Se sida ► 181.)

•

Diagramfärger (Se sida ► 186.)

•

Ögonmotorik (Se sida ► 187.)

•

Huvudimpuls (Se sida ► 189.)

•

Positionell (Se sida ► 192.)

•

Kalorisk (se sida ► 194.)

•

Lokalinformation (Se sida ► 198.)

•

Rapportalternativ (Se sida ► 199.)

I navigeringspanelen finns två poster i menyn Alternativ: Testalternativ och Rapportalternativ.
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15.1

Allmänt
Från menyn Alternativ klickar du på Testalternativ.
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Objekt

Val

Automatiskt protokoll

Välj På eller Av. (Standardinställningen är Av.)

Definiera Automatiskt protokoll
•

Välj ett test Tillgängliga tester från listan att lägga till Valda tester och klicka
på

•

. (Alternativt: dra valda test till listan.)

Välj ett test som ska tas bort från listan Valda tester och klicka på

.

Välja fler än ett test
För att välja alla test i en testgrupp klickar du på gruppens namn.
För att välja tester som inte ska följa på varandra följande test klickar du och håller
in tangenten Ctrl och så klickar du på varje enskilt test du vill välja.

Ändra ordningen på test
•

Välj test som ska flyttas upp eller ned på listan i listan Valda tester. Klicka
upprepade gånger på

eller

tills testet eller testerna är i sin nya

position. (Alternativt: dra valda test till den nya positionen.)

Uppstartsmodul

Välj ett av alternativen för att ställa in vilket fönster för insamling av testdata som
ska vara tillgängligt när programmet öppnas.
•

Blickriktning

•

VOR

•

Vertikal avvikelse

•

Sackader

•

Huvudimpuls

•

SHIMP

•

Dynamisk

•

Repositionering

•

Kalorisk

•

In-/uppspelning av video
Anm • Om Automatiskt protokoll är satt till På i Allmänt-testalternativen
kommer OTOsuite Vestibular-programmet att börja med det första testet i
Automatiskt protokoll-listan.
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Objekt

Val

Hastighet för videoinspelning
av ögat

Huvudimpuls
Välj ett av alternativen om du vill ange videoinspelningshastigheten vid insamling
av ögonvideo under head impulse-testning.
•

30 fps

•

60 fps

•

120 fps
Anm • Ju fler antal bilder per sekund, desto större blir datafilen.

Ögonmotorik, positionell och kalorisk
Välj ett av alternativen om du vill ange videoinspelningshastigheten vid insamling
av ögonvideo under testning. Inställningen används för både testning av
ögonmotorik, positionell testning och Kalorisk-testning.
•

30 fps

•

60 fps

•

Max
Anm • Max är maxhastigheten som kan samlas in. Denna hastighet varierar
beroende på datorn som används. Ju fler antal bilder per sekund, desto större
blir datafilen.

Inspelning av synkroniserad
rumsvideo

Välj ett av alternativen om du vill ange videoinspelningshastigheten vid insamling
av rumsvideo under testning.
•

15 fps

•

30 fps
Anm • Ju fler antal bilder per sekund, desto större blir datafilen.

Välj ett av alternativen om du vill ange rumsvideoformat.
•

Färg

•

Gråskala
Anm • Inspelning i färg ger en större datafil som ska lagras.
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Objekt

Val

Återanslut

Återanslut glasögon
Återanslut glasögon (anslutning mellan program- och maskinvara) enligt
instruktionerna i detta felmeddelande:

Återanslut synkroniserad rumsvideo
Återanslut rumsvideokameran (anslutning mellan program- och maskinvara) enligt
instruktionerna i detta felmeddelande:

Komprimering av ögonvideo

Välj På eller Av. (Standardinställningen är På.)

Anm • Se sidan ► 259 för mer information om större videostorlek vid
insamling av Torsional-data.
Spara videor automatiskt

Välj På eller Av. (Standardinställningen är Av.)

Anm • När endast videodata samlas in gäller inte dessa inställningar.
Informationen sparas alltid.

Ljudinspelning
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•

Av ett meddelade visas automatiskt varje gång en ny video skapas.

•

På – Alla videor sparas automatiskt.

Välj På eller Av. (Standardinställningen är På.)
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Objekt

Val

Ljudfeedback

En ljudsignal hörs

Importera/exportera test- och
rapportalternativ

•

när testets varaktighet förlängs under insamlingen (när operatören klickat på
Utöka eller hållit in den vänstra musknappen på fjärrkontrollen)

•

när en Huvudimpuls-manöver avvisas eller accepteras

•

när en SHIMP-manöver avvisas eller accepteras

•

Kalorisk-timern stoppas.

Klicka på Importera för att välja vilket test och vilka rapportalternativ som ska
importeras.
Klicka på Exportera för att exportera testet och rapportera valda alternativ till en
plats du väljer.
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15.2

Färger
1. Från menyn Alternativ klickar du på Testalternativ.
2. Klicka på fliken Färger.
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Objekt

Val

Öga

VOR – ändra standardfärgen för VOR-komponenten i registreringen av ögonrörelser
Huvudimpuls och SHIMP. Denna färg appliceras också på testet VOR för
registrering av ögonrörelse ( VVOR och VORS).
Sackader – ändra standardfärg för sackadkomponenten i registreringen av
ögonrörelser 2D-analys.

Analys av huvudimpuls

Ändra standardfärg för de registrerade huvudrörelserna i motsvarande
analysfönster.

Sexhörnsdiagram

Ändra standardfärg för staplarna som visar medelvärdet för hastighetskvoter. Färgen
på varje fält är kopplad till de unilaterala Cutoff-värdena och till den övre gränsen
på 1,25.

Huvud

Ändra standardfärg för de registrerade huvudrörelserna i insamlingsfönstren:
Realtidsregistrering (Huvudimpuls) och Realtidsregistrering (X-axlar i sekunder)
(VOR).

SPV

Ändra standardfärg för Ögonrörelsespårning.

Återställ standardvärden

Klicka på Återställ för att återställa standardfärger som rekommenderas av
Otometrics. Dessa färger är optimerade för färgblinda personer.
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15.3

Ögonmotorik
1. Från menyn Alternativ klickar du på Testalternativ.
2. Klicka på fliken Ögonmotorik.

Objekt

Val

Genomsn. antal SPV-punkter
vid toppberäkning

Välj antal SPV-punkter för att skapa medelvärdet för hastighetsberäkningen i SPVanalysen. Välj från listan över tillgängliga val: 3 till 10 punkter.

Visning av sackader

Inställd på att endast visa Råa-data, Genomsnittliga-data eller både Råa och
Genomsnittliga-data.

Diagram över blickriktning

Visa blickriktningsdiagram efter datainsamling
Välj inställningen Av om du vill visa fönstret Analys istället.

Amplitud (°)
Ställ in värdena som styr huruvida pilens huvud har 1, 2 eller 3 rader.

SPV x̄ (°/s)
Ställ in värdena som styr huruvida pilens svans har 1, 2 eller 3 rader.
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Objekt

Val

Testinställningar

Anpassat namn
Ändra testets standardnamn till ett nytt namn.

Ögonocklusion
Välj för att ställa in Ögonocklusion som standard för det aktuella testet.

Torsional
Välj för att ställa in Torsional som standard för det aktuella testet.

Maximal längd (minuter)
Välj önskat antal minuter från den nedrullningsbara listan.

Visa samling av registreringar
Välj att visa horisontell registrering åt höger (HR), vertikal registrering åt höger (VR)
eller alla registreringar.

Visa analyser av registreringar
Välj att visa horisontell registrering åt höger (HR), vertikal registrering åt höger (VR)
eller alla registreringar.

Feedback för huvudläge eller synkroniserad video
Information om huvudposition – visar en bild av huvudet och registrerar
patientens huvudposition. Det kan spelas upp tillsammans med
datainsamlingsregistrering och ögonvideo.

Anm • Information om huvudposition är inte tillgängligt för VVOR och
VORS på grund av den ökade hastigheten som krävs för ögonvideo och för
Vertikal avvikelseeftersom huvudet är stilla under testning.

Synkroniserad rumsvideo – spelar in rumsvideo och rumsljud. Det kan spelas upp
tillsammans med datainsamlingsregistrering och ögonvideo.

Ingen – ingen bild av huvudet eller rummet spelas in.
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15.4

Huvudimpuls
1. Från menyn Alternativ klickar du på Testalternativ.
2. Klicka på fliken Huvudimpuls.

Inställningar för insamling
Objekt

Val

Starta insamling automatiskt

Detta alternativ är förvalt.
Insamlingen startar automatiskt x sekunder efter att insamlingsfönstret öppnas.
Tidpunkten ställs in i fältet Förskjut start (sekunder).

Antal impulser som krävs

Insamlingen stoppas automatiskt enligt värdena för Antal impulser som krävs som
angivits för testerna Vänster och höger lateral och LARP och RALP.

Återkoppling för testaren

Återkoppling för huvud- och ögonposition under konfigurering – aktiverar
information om huvudposition och ögonrörelseregistreringar för övervakning av
huvudposition under testinställning för LARP/RALP.

Feedback för testaren under insamling – aktiverar återkoppling för operatören i
Realtid-registreringen.
Synkroniserad rumsvideo under insamling – aktiverar rumsvideoinspelningen.
När testet startar så startar inspelningen. Uppspelningen av rumsvideon är
synkroniserad med ögonvideon.

Återkoppling för ögonposition under insamling – aktiverar ögonrörelseregistrering
för övervakning av ögonposition och huvudposition (indirekt) under datainsamling
för LARP/RALP.
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Analysdiagram
Objekt

Val

Visning för X-axeln – 2Danalysdiagram

Låter användaren välja om 2D-diagrammens x-axel ska visas i millisekunder eller i
prover.

Diagramplacering

Låter användaren välja position för höger och vänster diagram i 2D- och 3Ddiagrammen så att det vänstra datadiagrammet är placerat till höger.

Hastighetskvotens (gain) kurvor
Objekt

Val

Laterala Cutoffs

Ange avgränsningsvärden

Ensidig – avgränsningsvärde mellan normal och ensidig förlust
Tvåsidig – avgränsningsvärde mellan ensidig förlust och tvåsidig förlust
LARP/RALP Cutoffs

Ange avgränsningsvärden

Ensidig – avgränsningsvärde mellan normal och ensidig förlust
Tvåsidig – avgränsningsvärde mellan ensidig förlust och tvåsidig förlust
Återställ standardgränsvärden

Återställer normativa avgränsningsvärden som dokumenterats i publicerad
information och rekommenderas av Otometrics.(1)

Åldersnormativa data

På eller Av - Om På väljs visas åldersrelaterade normativa data i hastighetskvotens
kurva.(2)

Anm • Patientens födelsedatum måste föras in i patientinformationen för att
det ska visas. Åldersnormerna inkluderar data från 10 år och uppåt.

Punkter för hastighetskvotens
(gain) kurva

Ändra storlek på de enskilda punkterna i hastighetskvoternas (Gain) kurvor. Öka
storleken på de enskilda punkterna i hastighetskvoternas (Gain) kurva vid visning av
data med videoprojektor.

(1)MacDougall HG, Weber KP, McGarvie LA, Halmagyi GM, Curthoys IS (2009) Video om Head impulse test: Diagnostic
accuracy in peripheral vestibulopathy. Neurologi 73 (14): 1134-1141. Anm.: Alla normativa data samlades in med

handen placerad på huvudet och en utåtriktad huvudimpuls.
(2)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP och 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. Anm.: Alla normativa data samlades in med handen placerad på huvudet och en

utåtriktad huvudimpuls.
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Analysberäkningar
Objekt

Val

Asymmetrisk hastighetskvot

Ger behörighet att välja

Relativ (Newman-Toker/Mantokoudis) Formeln

eller

Normaliserad relativ (Jongkees) Formeln

Analys av sackad för att komma ikapp målet
Objekt

Val

Visa endast sammanfattning

Visar endast sammanfattningen för analysen av Analys av sackad för att komma
ikapp målet-data i Sexhörnsdiagram.
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15.5

Positionell
1. Från menyn Alternativ klickar du på Testalternativ.
2. Klicka på fliken Positionell.

192

Otometrics - ICS Impulse USB

15 Alternativ

Objekt

Val

Genomsn. antal SPV-punkter
vid toppberäkning

Välj antal SPV-punkter för att skapa medelvärdet för hastighetsberäkningen i SPVanalysen. Välj från listan över tillgängliga val: 3 till 10 punkter.

Testinställningar

Anpassat namn
Ändra testets standardnamn till ett nytt namn.

Ögonocklusion
Välj för att ställa in Ögonocklusion som standard för det aktuella testet.

Torsional
Välj för att ställa in Torsional som standard för det aktuella testet.

Maximal längd (minuter)
Välj önskat antal minuter från den nedrullningsbara listan.

Visa samling av registreringar
Välj att visa horisontell registrering åt höger (HR), vertikal registrering åt höger (VR)
eller alla registreringar.

Visa analyser av registreringar
Välj att visa horisontell registrering åt höger (HR), vertikal registrering åt höger (VR)
eller alla registreringar.

Feedback för huvudläge eller synkroniserad video
Information om huvudposition – visar en bild av huvudet och registrerar
patientens huvudposition. Det kan spelas upp tillsammans med
datainsamlingsregistrering och ögonvideo.

Synkroniserad rumsvideo – spelar in rumsvideo och rumsljud. Det kan spelas upp
tillsammans med datainsamlingsregistrering och ögonvideo.

Ingen – ingen bild av huvudet eller rummet spelas in.
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15.6

Kalorisk
1. Från menyn Alternativ klickar du på Testalternativ.
2. Klicka på fliken Kalorisk.
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Objekt

Val

Genomsn. antal SPV-punkter
vid toppberäkning

Välj antal SPV-punkter för att skapa medelvärdet för hastighetsberäkningen i SPVanalysen. Välj från listan över tillgängliga val: 3 till 10 punkter.

Pods- och Butterfly

Visa Pods och Butterfly efter datainsamling
Välj för att visa fönstret Pods- och Butterfly efter insamling
Butterfly-diagram:
Välj antingen
•

Freyss SPV , eller

•

Total amplitud .

se sidan ► 157 för en beskrivning av valen.

Visa Pods:
Välj önskad visning av resultaten från de 4 Kalorisk testen där R=Höger, L=Vänster,
W=Varm och C=Kall:
•

Vänster över högerslående (RC/LW:RW/LC)

•

Varmt över kallt (RW/LW:RC/LC)

•

Höger över vänsterslående (RW/LC:RC/LW)

Redogöra för spontannystagmus i kaloriska resultat
Välj för att subtrahera Spontannystagmus från de kaloriska resultaten. Om du
väljer detta ska du antingen välja:
•

Genomsnittlig SPV (spontantest) , eller

•

Genomsnitt för de först 5 sekunderna (kaloriskt test)
Anm • Valet Genomsnittlig SPV (spontantest) gäller endast resultat för
testtyperna Spontan-Sittande och Spontan-Liggande.

Visa
Välj ytterligare inställningar för visning:

Höger öra i rött ,
Riktningsdominans , eller
Homolateral och kontralateral (diagram över total amplitud)
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Objekt

Val

Inställningar för spolning

AirCal Display
Sätt till Faktiska värden eller Ange värden som ska visas i fönstret Testlista för
varje test som samlas in. Dessa värden kan också inkluderas i rapporten.

Andra spolningsanordningar (standard)
Sätt till Luft eller Vatten baserat på den typ av spolningsanordning som oftast
används under datainsamling,

Varmt
Ange hur många grader den varma temperatur som används på
spolningsanordningen ska höjas eller sänkas.(Eller så klickar du på upp- eller
nedåtpilen för att öka eller minska tiden.)

Kall
Ange hur många grader den kalla temperatur som används på spolningsanordningen
ska höjas eller sänkas.(Eller så klickar du på upp- eller nedåtpilen för att öka eller
minska tiden.)

Varaktighet
Skriv in önskad tid för att öka eller minska spolningens maximala varaktighet.(Eller
så klickar du på upp- eller nedåtpilen för att öka eller minska tiden.)

Flödeshastighet
Ange hur många liter per minut flödeshastigheten som används under spolningen
ska minskas eller ökas.(Eller så klickar du på upp- eller nedåtpilen för att öka eller
minska tiden.)

Timer

Timer
Sätt till På

Startalternativ
Sätt till Början av test eller Slut på test

Med automatiskt protokoll (minuter)
Mellan öron
Klicka på upp- eller nedåtpilen för att öka eller minska tiden. Intervallet är 3–10
med 3 som förinställt värde.

Mellan temperaturer
Klicka på upp- eller nedåtpilen för att öka eller minska tiden. Intervallet är 3–10
med 5 som förinställt värde.

Utan automatiskt protokoll (minuter)
Mellan öron och temperaturer
Klicka på upp- eller nedåtpilen för att öka eller minska tiden. Intervallet är 3–10
med 5 som förinställt värde.
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Objekt

Val

Testinställningar

Anpassat namn
Ändra testets standardnamn till ett nytt namn.

Ögonocklusion
Välj för att ställa in Ögonocklusion som standard för det aktuella testet.

Torsional
Välj för att ställa in Torsional som standard för det aktuella testet.

Maximal längd (minuter)
Välj önskat antal minuter från den nedrullningsbara listan.

Visa samling av registreringar
Välj att visa horisontell registrering åt höger (HR), vertikal registrering åt höger (VR)
eller alla registreringar.

Visa analyser av registreringar
Välj att visa horisontell registrering åt höger (HR), vertikal registrering åt höger (VR)
eller alla registreringar.

Feedback för huvudläge eller synkroniserad video
Information om huvudposition – visar en bild av huvudet och registrerar
patientens huvudposition. Det kan spelas upp tillsammans med
datainsamlingsregistrering och ögonvideo.

Synkroniserad rumsvideo – spelar in rumsvideo och rumsljud. Det kan spelas upp
tillsammans med datainsamlingsregistrering och ögonvideo.

Ingen – ingen bild av huvudet eller rummet spelas in.
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15.7

Lokalinformation
1. Från menyn Alternativ klickar du på Testalternativ.
2. Klicka på fliken Lokalinformation.

Endast användare som har valt Tillåt att användaren ändrar systeminställningarna i sin profil har åtkomst till vissa fält i
detta fönster.
Informationen som anges här används i rapporter i enlighet med fönstret Rapportinställningar. (Se sida ► 199.)
Skriv in text i fälten för lokalinformation och lägg till en logotyp:

Anm • Högst 32 tecken får användas i alla fält med undantag för anläggningens namn och webbplats som kan bestå
av upp till 45 tecken. Logtyper skalas om.

1. Klicka på Bläddra....
2. Navigera till platsen där filen som ska användas som logotyp finns.
3. Markera filen och klicka på Öppna.
Klicka på Rensa för att ta bort logotypen.
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15.8

Rapportalternativ
1. Från menyn Alternativ klickar du på Testalternativ.
2. Klicka på fliken Rapportalternativ.

Endast användare som har valt Tillåt att användaren ändrar systeminställningarna i sin profil har åtkomst till vissa fält i
detta fönster.
Ändringar i inställningarna för standardrapporten påverkar endast rapporter som skapats efter att ändringarna gjorts.

Anm • Information om hur du ändrar endast den aktuella rapporten finns på sidan ► 169.

Inställningar

Alternativ

Patientinformation som ska skrivas in i
rapporter

Välj de objekt du vill att rapporten ska innehålla.

Operatörsnamn som ska skrivas in i
rapporter

Välj denna inställning för att inkludera

Testaren som senast uppdaterade patientrapporten eller båda
två.

Adressformat i utskrivna rapporter

Välj Skriv postnummer före ort för att infoga postnumret före
namnet på staden/orten.

Inställning för svartvit utskrift

Välj Unika symboler i gainkurvan för att ändra symbolen för de
vänstra gainvärdena så att symbolen går att särskilja från symbolen
för de högra gainvärdena vid användning av utskrift i svartvitt.

Företagsinformation som ska skrivas in i
rapporter

Välj de objekt du vill att rapporten ska innehålla.

Anm • Se sidan ► 198 för att ändra företagsinformationen.
Välj pappersformat för rapporten
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Inställningar

Alternativ

Ange rapporternas titlar

Ändra standardnamnen för huvudrapportens titel och
avsnittstitlarna.
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16

Systeminställningar
En del Systeminställningar-fönster är endast tillgängliga för dem som har en användarprofil som innehåller en eller båda
av dessa markerade val: Gör användaren till administratör eller Tillåt att användaren ändrar systeminställningarna. Se
sida ► 202.

16.1

Fönstret Administratör
Administratör
Endast de användare som har valt alternativet Gör användaren till administratör i sin profil får tillgång till detta fönster
där det går att skapa, redigera och ta bort användardata.
Användardata delas upp i kolumner beroende på typen av information: Efternamn, förnamn, användarnamn etc.
Nätverksplatserna är inställda för delade filer (videoklipp, rapporter (PDF) samt export- och importfiler). Mer information
finns på sida ► 219.
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Ställa in en ny användare

Viktigt • Ställ in åtminstone en användare med administratörsrättigheter.

1. Klicka på Ny.
2. Ange data. Poster som inte kan lämnas tomma markeras med en asterisk (*).

Anm • Lösenordet är skiftlägeskänsligt.

3. För att medge åtkomst, klicka på Gör användaren till administratör (A) eller Tillåt att användaren ändrar
systeminställningarna (B).
•

Gör användaren till administratör – alla behörigheter

•

Tillåt att användaren ändrar systeminställningarna – alla behörigheter utom
–

lägga till, redigera eller radera användare

–

ange nätverksplatser för delade filer (video, rapporter (PDF), import- och exportfiler) och

–

uppdatera programlicenser och fast programvara

4. Klicka på Spara för att ignorera ändringarna.
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Redigera användardata
1. Välj en användare från listan.
2. Klicka på Redigera.
3. Utför ändringarna och se till att alla obligatoriska fält markerade med en asterisk (*) är ifyllda.
4. Klicka på Spara för att spara ändringarna. Klicka på Avbryt för att ignorera ändringarna.

Ta bort användare
1. Välj en användare från listan.
2. Klicka på Radera.
3. Klicka på OK.

16.2

Arbetsstationens inställningar
Klicka på System i gruppen Systeminställningar. Endast användare som har valt Tillåt att användaren ändrar
systeminställningarna i sin profil har åtkomst till vissa fält i detta fönster.
Fyll i fälten med information från systemadministratören.
Objekt

Inställningar

Namn på arbetsstation

Detta skrivskyddade fält visar datorns namn som den tilldelats
i Windows kontrollpanel.

Plats för arbetsstation

Användardefinierat namn för att beskriva datorns plats

Installationsprofil

Den typ av installation som valdes under
programinstalleringen - fristående, server, klient eller båda
(server/klient)

Port för klient-/serverdatabas

Portnummer som klienten använder för åtkomst till
nätverkets databas

E-postkonfiguration

E-postserver datorn i nätverket som tar emot, dirigerar och
skickar e-postmeddelanden

Från e-postadress – e-postadressen varifrån epostmeddelanden skickas

Till e-postadress – standardadress till vilken epostmeddelanden skickas (användaren kan ändra eller lägga
till denna e-postadress)

SMTP-port (standard = 25)

Detta definierar protokollport för e-postöverföring (25 är den
vanligaste)

Servern kräver en säker anslutning
(SSL)

När denna port väljs används säkerhetsprotokollet SSL (Secure
Sockets Layer) för att skicka e-post.
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Objekt

Inställningar

Utgående e-postkonto

Använd standardinloggning för nätverket – använder
standarduppgifterna för nätverket för att logga in på epostservern

Logga in med användarnamn och lösenord – använder
användarnamn och lösenord som angetts i fälten under detta
val för att logga in på e-postservern

Välj programspråk
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Klicka på önskat språk. Det markerade språket används efter
att programmet startats om.
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16.3

OTOsuite Vestibular-databasen
Anm • Om databasen befinner sig på en server måste alla användare vara utloggade från klientarbetsstationerna
innan en arkivering eller säkerhetskopiering kan utföras. Databasen kan inte hanteras från klientens arbetsstation.

Klicka på System i gruppen Systeminställningar. Endast användare som har valt Tillåt att användaren ändrar
systeminställningarna i sin profil har åtkomst till databasens funktioner.
I detta fönster är både funktionen Arkivera (A) och Säkerhetskopiera (B) tillgängliga. I detta fönster listas även
•

databasversionen och storleken och platsen där OTOsuite Vestibular-databasen lagras (C).

•

information om lagring av rådata (filens storlek och plats) (D)

Anm • Databasens faktiska storlek kan vara mindre än vad som visas här.
Antalet MB är summan av
1) utrymmet som tas upp av befintliga patientdata och
2) utrymmet som blir tillgängligt varje gång patientdata arkiveras.
Tills dess att allt utrymme som tillgängliggjorts genom arkivering har använts, ändras eventuellt inte denna siffra.
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Arkivering av patientdata
När patientdata inte längre behöver finnas tillgängliga i OTOsuite Vestibular-databasen kan dessa data arkiveras. För
optimala prestanda rekommenderar vi att maximalt 500 patienter samtidigt finns sparade i databasen. Alla arkiverade
patientfiler kan importeras tillbaka till huvuddatabasen vid behov.

Viktigt • Arkivering tar bort alla patientdata, testdata, videorelaterade data och AVI-videoklipp från
OTOsuite Vestibular-databasen.

Välj

för att arkivera

Alla patienter

alla patienter i databasen

Patienter testade senast mellan
datumen

endast de patienter med datum för senaste test inom det valda datumintervallet

När du klickar på Arkivera nu
•

skapas en säkerhetskopia av hela databasen, och sedan

•

exporteras de valda filerna till arkivkatalogen (c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives), och slutligen

•

tas alla filer som arkiverats bort från databasen.

Avbryt arkiveringsprocessen genom att klicka på Avbryt.

Anm • en arkiverad patientfil kan importeras tillbaka med hjälp av importkommandot. Se sida ► 178.
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Automatisk säkerhetskopiering
En automatisk säkerhetskopia görs på angivna datum, men endast om Aktivera automatisk säkerhetskopiering är valt.
(Systemet är förinställt så att en automatisk säkerhetskopiering av hela databasen görs var sjunde dag).
De säkerhetskopierade filerna lagras i
c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backup.

Anm • För att kopiera patientdata som innehåller AVI-videoklipp ska patientinformationen exporteras till en annan
plats. Se sida ► 177.

Vi rekommenderar att en automatisk säkerhetskopiering av hela databasen görs minst var sjunde dag. Inställningarna för
automatisk säkerhetskopiering kan ändras genom att man skriver in antal dagar mellan varje kopiering i Automatisk
säkerhetskopiering varje. (Kontrollera att Aktivera automatisk säkerhetskopiering är valt.)
Säkerhetskopieringen startar när programmet stängs. Detta meddelande visas:

Den föregående säkerhetskopian byter namn och sparas tillsammans med den nya säkerhetskopian:
•

Den föregående säkerhetskopierade filen byter namn till old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak

•

En ny säkerhetskopia med namnet AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak skapas.

Anm • Efter att en säkerhetskopiering gjorts är all patientinformation, alla testdata och alla videorelaterade data
kvar i OTOsuite Vestibular-databasen. För att minska databasens storlek och säkra trygg lagring av patientdata
utanför huvuddatabasen rekommenderar vi arkivering. Se sida ► 206.

Förhindra dataförlust (fristående installationer)
För fristående installationer ska man minst en gång i månaden kopiera den senast gjorda säkerhetskopieringen och en
export av alla patientfiler till en separat lagringsplats utanför huvuddatabasen.
1. Öppna OTOsuite Vestibular.
2. Gör en säkerhetskopia. Se sida ► 207.
3. Exportera alla patientfiler. Se sida ► 177.
4. Dubbelklicka på genvägen OTOsuiteV-filer på skrivbordet.
5. Navigera till mappen Säkerhetskopior och kopiera den senast gjorda säkerhetskopian till den separata lagringsplatsen.
6. Navigera till mappen Exporter och kopiera alla filer till den separata lagringsplatsen.
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16.4

GDT-gränssnitt
Klicka på System i gruppen Systeminställningar. Endast användare som har valt Tillåt att användaren ändrar
systeminställningarna i sin profil har åtkomst till fält i detta fönster.
GDT-gränssnittet baseras på den dokumenterade GDT-standarden som endast används i Tyskland. När det aktiveras tillåter
gränssnittet filöverföring mellan ett tyskt praktikhanteringssystem (PMS) och OTOsuite Vestibular-systemet. Det externa
PMS-systemet kan användas för att starta OTOsuite Vestibular-systemet och öppna (eller skapa) en specifik patient. När
testet är färdigt skickas en rapport tillbaka till PMS-systemet.
Markera kryssrutan Aktivera GDT-gränssnittets samverkan med PMS-systemet om du vill aktivera GDT-gränssnittets
samverkan med PMS-systemet.

Objekt

Inställningar

OTOsuite Vestibular
Systemnamn

Användardefinierat namn. Begränsat till 4 tecken. Används
som del av filnamnet för att identifiera OTOsuite Vestibularsystemet.

PMS System Name
(Systemnamn för PMS)

Användardefinierat namn. Begränsat till 4 tecken. Används
som del av filnamnet för att identifiera PMS-systemet.

Testtyp

GDT-definierad kod som används för filöverföringar till PMSsystemet. Begränsat till 6 tecken.

File Transfer Timeout
(secs) (timeout vid
filöverföring)

En begränsning i antal sekunder för hur länge
OTOsuite Vestibular försöker få åtkomst till en fil skriven av
PMS.

Character Set
(teckenuppsättning)

ASCII – standardteckenuppsättning
ANSI – teckenuppsättning som inkluderar bokstäver med
accent och andra icke-engelska språktecken

GDT Local File Transfer
Directories (lokala
filöverföringsplatser)

Inkommande meddelanden – anger mapp för inkommande
GDT-meddelanden. OTOsuite Vestibular-systemet hämtar
meddelanden från denna mapp. Den angivna mappen måste
existera. Klicka på Bläddra... om du vill välja en mapp.

Utgående meddelanden – anger mapp för utgående GDTmeddelanden. Här placerar OTOsuite Vestibular-systemet
meddelanden som ska hämtas av PMS-systemet.
Den angivna mappen måste existera. Klicka på Bläddra... om
du vill välja en mapp.
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16.5

Om
Klicka på System i gruppen Systeminställningar. I detta fönster kan du hämta specifik information om
OTOsuite Vestibular och programvara.

Programvarulicens
Denna procedur uppdaterar programlicensen.
1. Klicka på System i gruppen Systeminställningar.
2. Klicka på Om.

Anm • Uppdatera licens kan bara utnyttjas av användare med administratörsbehörighet.

3. Klicka på Uppdatera licens.
4. Gå till den nya licensfilen och klicka på Öppna.

Programvara (firmware) för glasögon
När glasögonen är anslutna till datorn visar Version för fast programvara den fasta programvarans aktuella version.
Med den här proceduren uppdateras glasögonens programvara med hjälp av *.otofw-filen.

Anm • Innan du påbörjar proceduren behöver du veta var filen för den fasta programvaran finns. Proceduren kan
bara utföras av användare med administratörsrättigheter.

1. I gruppen System klickar du på Systeminställningar..
2. Klicka på Om.
3. Klicka på Uppdatera fast programvara.
4. Gå till filen med den fasta programvaran, markera den och klicka på Öppna.
5. Flera meddelanden med information om uppgraderingsprocessen visas. Klicka på OK när följande systemmeddelande
visas:

6. Koppla bort och återanslut glasögonen enligt anvisningarna och starta om programmet.
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16.6

Felloggar
Klicka på System i gruppen Systeminställningar.

Objekt

Systemloggning

Felsöka spårning

Namn på arbetsstation

Detta skrivskyddade fält visar datorns namn som den
tilldelats i Windows kontrollpanel.

Plats för arbetsstation

Användardefinierat namn för att beskriva datorns
plats

Plats där systemfelloggar lagras.
Tillåt insamling av anonym
användningsstatistik

Klicka för att aktivera eller inaktivera Eqatec. Eqatec
samlar in datorinformation och ej hanterade
undantag. Denna information kan hjälpa oss att förstå
problem och lösa dem i framtida uppdateringar. Se
sida ► 212 för mer information.

Kopiera loggar

Klicka för att kopiera alla loggfiler och placera dem på
vald plats.

Aktivera felsökning av
spårning

Om detta val är markerat aktiveras felsökning

Skriv över befintliga
felsökningsfiler

Markera detta val för att skriva över registreringsfilen
varje gång programmet startas. Om valet inte
markeras, bifogas registreringsdata till aktuell fil.

Spårningskategorier
(kommaavgränsade):

Fält som fylls i med information från Otometrics
supportgrupp.

Övriga alternativ:

Reserverat för användning av Otometrics

Plats där felsökningsfiler lagras.

Försiktig • Felsökning ska inte användas annat än på uppmaning av representanter för Otometrics eller
supportpersonal.
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17

Installation och inställningar
Viktigt • Den tidigare glasögonversionen (den med Firewire- och USB-anslutning) är inte kompatibel med
OTOsuite Vestibular version 2.0 eller senare.

I det här avsnittet beskrivs alla nödvändiga steg för att slutföra installationen av ICS Impulse-systemet:

17.1

•

Installera programvaran OTOsuite Vestibular

•

Ansluta goggles

•

Installera synkroniserad rumsvideo

•

Importera provrapportlistor (inte nödvändigt för endast server-installationer)

•

Importera demodata

•

Lokala inställningar

•

Installera Adobe Reader

•

Installera en nätverksdatabas och arbetsstation (behövs inte för fristående installationer)

Minimisystemkrav
PC-krav
Operativsystem

64-bitars Windows 10 Pro, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional &
Enterprise

CPU

Intel i5 processor

Minne

64-bitars (Windows 10, 8 eller 7): 8 GB

Diskutrymme

300 GB

Kontakter

Upp till fyra USB 2.0 eller USB 3.0 för glasögon, synkroniserad rumsvideo,
fjärrkontroll och extern bildskärm
Valfri VGA-port för anslutning av extern bildskärm

17.2

DVD-enhet

DVD R/W

Monitor (Övervakning)

1600 x 900 skärmupplösning

Delar

Mus, tangentbord

Fjärrkontroll – kompatibla modeller
En separat inköpt fjärrkontroll kan användas tillsammans med flera funktioner i OTOsuite Vestibular-programmet. Se sida
► 16.
Följande fjärrkontroller har testats och är kompatibla med programmet:
•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote

Följande fjärrkontroller rekommenderas INTE, baserat på tester: Gyration Air Mouse och Remote Point.

Otometrics - ICS Impulse USB

211

17 Installation och inställningar

Vi har bara testat de vanligaste fjärrkontrollerna. Det kan finnas andra fjärrkontroller som är kompatibla med
OTOsuite Vestibular-programmet.

17.3

Programinstallation

17.3.1

Starta installationen
Anm • Möjliga felmeddelanden och åtgärder:
- Meddelanden rörande brandvägg: Medge åtkomst.
- Meddelanden rörande User Account Control (UAC): På system med Windows 7 eller 8 kan säkerhetsmeddelandet
Kontroll av användarkonto (UAC – User Account Control) visas. Godkänn förfrågan i detta meddelande eftersom det
inte betyder att något är fel.
- Felmeddelanden från Microsoft Webcam eller SQL Server: Om nya uppdateringar för Microsoft Windows har
installerats, och datorn ännu inte startats om, kan ett felmeddelande visas. Starta om datorn och börja om med
installationen av programvaran.

1. Spara alla öppna filer och avsluta alla program.
2. Sätt in OTOsuite Vestibular-DVD:n.

Anm • Om datorn är inställd på AutoRun startar installationen. Om automatisk start inte är aktiverad ska du bläddra
på DVD-skivan och titta efter ikonen

.

3. Klicka på inställningar. (Du kan behöva stänga DVD:ns innehållsmapp.)
4. Om du har Windows 7 eller 8 visas en säkerhetsdialogruta. Klicka på Ja.
5. För att kunna installera OTOsuite Vestibular måste vissa program (som Windows Installer) finnas på datorn. Om något
program saknas visas detta i en dialogruta.
- Klicka på Installera. När programmet har installerats startas datorn om.
- Logga in på datorn. Installationen fortsätter automatiskt.
6. Välkomstskärmen visas. Klicka på Nästa.
7. Välj Jag godkänner licensvillkoren och klicka på Nästa.
8. Skärmen Anonym användningsstatistik visas. Klicka på Nästa.

Anm • Som standard installeras Eqatec-programmet. Det kan stängas av i fönstret Felloggar som hör till
systeminställningarna om det finns en internetanslutning. Eqatec samlar in datorinformation och ej hanterade
undantag. Denna information kan hjälpa oss att förstå problem och lösa dem i framtida uppdateringar. Ingen
patientinformation eller annan information som kan användas för att identifiera vare sig plats, lokal eller dator
samlas in. Återigen, denna information samlas endast in om datorn är ansluten till internet.
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Anm • Under installationen av OTOsuite Vestibular visas hänvisningar till flera andra tillhörande program som
installeras. Bland dessa program finns: SQL Server (OTOsuite Vestibular-databasen), Access Database Engine (Accessdatabasmotorn stödjer Chartr-databasen) och Infragistics (för rapportering).

17.3.2

Välj installationstyp
OTOsuite Vestibular kan installeras som en klient/server-konfiguration eller en fristående konfiguration. I klient/serverkonfigurationen är en ensam server värd för databasen för en eller flera klientarbetsstationer med programmet
OTOsuite Vestibular. Vi rekommenderar att klient/server-installationer utförs med nätverksdomäner. Att använda
arbetsgrupper rekommenderas inte eftersom det kräver att samma användarnamn och lösenord används på varje dator. I
”standalone”-konfiguration innehåller datorn både databasen och programmet OTOsuite Vestibular.
Välj hur OTOsuite Vestibular ska installeras:
•

Fristående installation
Innehåller SQL-databasen och OTOsuite Vestibular-programmet (inga ytterligare klienter)
Markera Fristående, klicka på Nästa och fortsätt med instruktionerna för att slutföra installationen på sidan ► 214.

•

Nätverksinstallation - server
Innehåller SQL-databasen och en begränsad version av programmet OTOsuite Vestibular (den begränsade versionen
har stöd för patienthantering (skapa, importera och exportera patienter), ändring av systeminställningar och
databashantering. Den medger inte visning av tester eller insamling av testdata). Fortsätt med instruktionerna för att
installera servern.

•

Nätverksinstallation - klient Innehåller OTOsuite Vestibular-programmet.
1. Välj Patient och klicka på Nästa.
2. Ange portnummer och serverns datornamn som förmedlades vid serverinstallationen.
3. Fortsätt med instruktionerna för att slutföra installationen på sidan ► 214.

•

Nätverksinstallation - Båda (klient/server)
Innehåller SQL-databasen och programmet OTOsuite Vestibular. Stödjer ytterligare klienter. Fortsätt med
instruktionerna för att installera både klient och server.

17.3.3

Installation - server/båda
Fastställ typ av installation innan du påbörjar installationen:
•

Endast server – OTOsuite Vestibular databasen och en begränsad version av programmet OTOsuite Vestibular för
arkivering/säkerhetskopiering av data installeras.

Viktigt • Om du gör en server/klientinstallation måste servern installeras först.

1. Välj Server eller Båda och klicka på Nästa.

Anm • Det går att ändra portnummer (som används av SQL-servern) men vi rekommenderar att du använder den som
visas på skärmen.
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2. Anteckna uppgifterna under Portnummer och Serverdatorns namn. Denna information behövs för alla klientdatorer.
(Om datorn är ansluten till en skrivare kan du klicka för att skriva ut informationen.)
3. Om du markerade Båda klickar du på Nästa och fortsätter med instruktionerna för att slutföra installationen.
4. Om du markerade Server klickar du på Nästa och fortsätter med instruktionerna för att slutföra installationen.

17.3.4

Avsluta installationen
1. Klicka på Installera. Ett statusfönster som visar installationsförloppet visas.
2. Klicka på Slutför.
3. Öppna Kontrollpanel.

Windows 7

Windows 8

A. Tryck på Windows key.

A. Tryck på Windows key + X.

B. Börja skriva kontrollpanel tills alternativet Control
Panel visas.

B. Välj Control Panel i listan med alternativ och tryck på
Enter.

C. När Control Panel är markerad, tryck på Enter.

Anm • Windows key sitter bredvid Alt key. Den är märkt med en Windows-logotyp. Om tangenten inte finns på
tangentbordet kan du trycka på Ctrl+Esc i stället.

4. Ställ in DPI på 100 %.

Windows 7
A. Klicka på Display.

B. Välj 100 %.
C. Klicka på Apply.

Windows 8
Klicka på Display.

D. Välj 100 %.
E. Klicka på Apply.

5. För installationer av typen endast server, fortsätt att följa instruktionerna för import av demodata på sidan ► 217.
6. För alla andra installationer, fortsätt följa instruktionerna för att koppla in glasögonen.

17.4

Ansluta goggles
Anm • Nuvarande programversion stöder inte den tidigare glasögonvarianten som anslöts till datorn via en
anslutningsbox. Nuvarande glasögonversion är försedd med en enda USB- kabel som ansluts direkt till datorn.

1. Ta bort skyddet från glasögonens kameralins.
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Anm • Förvara skyddet på ett säkert sätt. Låt skyddet sitta på glasögonen när de inte används så att inte
kameralinsen blir dammig.

2. Anslut USB-kabeln till USB 2.0-uttaget på datorn.

Anm • Det tar några minuter att installera glasögonens drivrutiner. Meddelandet Maskinvaran hittades inte visas i
statusfältet tills drivrutinerna är färdiginstallerade. Nya drivrutiner installeras varje gång ett nytt par glasögon
ansluts till USB-porten eller om glasögonen flyttas till en annan USB-port.

3. Fortsätt med instruktionerna för att installera synkroniserad rumsvideo.

17.5

Installera synkroniserad rumsvideo
Synkroniserad rumsvideo registrerar video och ljud.
1. Anslut USB-kabeln till USB-uttaget på datorn.

Anm • Installationen startar automatiskt. Om ett meddelande om drivrutinen visas ska du följa instruktionerna däri.

2. När installationen av synkroniserad rumsvideo har slutförts fortsätter du att följa instruktionerna för inställning av en
extern skärm. Om det inte finns någon extern skärm att ställa in klickar du på

(OTOsuiteV-ikonen på skrivbordet)

för att öppna programmet och fortsätta följa instruktionerna för import av provrapportlistor på sidan ► 216.

17.6

Inställning för en extern skärm
1. Öppna Kontrollpanelen när den externa skärmen anslutits till datorn.

Windows 7

Windows 8

A. Tryck på Windows key.

A. Tryck på Windows key + X.

B. Börja skriva kontrollpanel tills alternativet Control
Panel visas.

B. Välj Control Panel i listan med alternativ och tryck på
Enter.

C. När Control Panel är markerad, tryck på Enter.

Anm • Windows key sitter bredvid Alt key. Den är märkt med en Windows-logotyp. Om tangenten inte finns på
tangentbordet kan du trycka på Ctrl+Esc i stället.

2. Öppna Display och klicka på Ställ in upplösning. Se till att datorns skärm identifieras som huvudskärm (1) och välj
Lägg till skärmar.
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Windows 7 & Windows 8
A. Klicka på Display.

B. Klicka på Adjust Resolution.
C. Verifiera att skärm 1 och 2 identifieras enligt bilden. Om inte, klicka på Detect.

D. Välj Extend these displays.

E. Klicka på OK.

3. Klicka på

(OTOsuiteV-ikonen på skrivbordet) för att öppna programmet.

4. Klicka på

.

5. Klicka på det nya fönstrets namnlist och dra fönstret till den externa skärmen.
6. Klicka på den lilla rutan i det övre högra hörnet för att visa fönstret i så stor storlek som möjligt.
7. Inställningarna ändras inte efter att du stänger OTOsuite Vestibular och startar om programmet.
8. Fortsätt med instruktionerna för att importera provrapportlistor.

17.7

Importera exempelrapportlistor
Dessa provrapportlistor kan importeras:
Symtom, Intryck, och Makron.
1. Gå till menyn Rapporter i navigeringspanelen och klicka på Rapporter.
2. Klicka på Edit Report (Redigera rapport) om fönstret Edit Report (Redigera rapport) inte är öppet.
3. Klicka på Symtom..., Intryck... eller Makron...
4. Klicka på Importera.
5. Klicka på filen på det språk du vill importera: Symtom, Intryck, eller Makron.
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6. Klicka på Öppna.
7. Klicka på Spara.

Anm • Om du håller på att uppgradera och lägga till en modul (t.ex. LARP) rekommenderar vi att du importerar
bilder och makron på nytt. Alla anpassningar av tidigare importerade intryck och makron kommer att finnas kvar.

17.8

Importera demodata
Anm • Du kan importera demodata så att du kan ta fram patientinformation och analyser för olika diagnoser.

1. Klicka på Patientlista om fönstret Patienter inte är öppet.
2. Klicka på Importera.
3. Klicka på Öppna mapp. Mappen Importera markeras.
4. Klicka på mappen Demodata under mappen Importera och klicka sedan på OK.
5. Markera alla patientfiler som visas i fönstret Patientimport.
6. Klicka på Importera.
7. Klicka på OK.

Anm • Om du håller på att uppgradera och lägga till en modul (t.ex. LARP ) rekommenderar vi att du importerar nya
demodatafiler om sådana finns. Det gör det enklare för dig att lära dig den nya modulen.

17.9

Lokala inställningar
Vid fristående installationer ska klinikspecifik information anges på varje arbetsstation där programmet installeras. Vid
nätverksinstallationer sprids den lokalspecifika information som angetts på en klientdator till alla andra.

Anm • Vid den första inloggningen förmedlar OTOsuite Vestibular ett standardanvändarnamn och lösenord. När en
användare med administratörsrättigheter har lagts till försvinner detta användarnamn och lösenord (fälten är
tomma). Använd det nya användarnamnet och lösenordet för framtida inloggningar.

1. Från menyn System klickar du på Systeminställningar.
2. Klicka på fliken Administratör för att skapa en användare och ge den administratörsbehörighet.
Se sidan► 201.
3. Klicka på fliken Arbetsstationens inställningar och välj önskat språk för programmet i listan.
4. Klicka på Ja för att starta om programmet och slutföra språkbytet.
5. Från menyn Alternativ klickar du på Testalternativ.
6. Klicka på fliken Lokalinformation och lägg till uppgifter om lokalen. Se sida ► 198.
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7. Klicka på fliken Rapportalternativ om du vill ändra inställningar som placering av postnummer och pappersformat. Se
sida ► 199.

17.10

Installera Adobe Reader
Adobe Reader måste vara installerat på din dator om du ska kunna läsa den digitala versionen av Användarhandbok.
Installera versionen som finns på OTOsuite Vestibular-DVD:n om det behövs.
1. Bläddra på DVD:n tills du hittar filen Adobe Reader.
2. Dubbelklicka på Adobe Reader för att påbörja installationen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
3. Installationen är färdig för fristående installationer.
För alla andra installationer, fortsätt att följa instruktionerna för ändring av standardinställd lagringsplats för specifika
filtyper.
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17.11

Ändra lagringsplats för video, export, import och rapport-PDF:er
Anm • Denna procedur gäller för installationstyperna Client eller Both (Client/Server). Kontrollera att
behörighetsnivån för mappen är inställd på delad innan du fortsätter. (Se ► 220 för information om
behörighetsnivåer.)

Användare som har valt Gör användaren till administratör i sin profil kan använda den här proceduren för att ändra var
filer sparas.

Anm • När OTOsuite Vestibular installeras som nätverksinstallation skapas förinställda lagringsplatser för video- och
rapportfiler på serverdatorn, som sedan delas av alla klientstationer. Standardplatser för export- och importfiler ställs
in på varje enskild klientstation.

1. Klicka på Systeminställningar och Administratör.
2. Klicka på Bläddra... för att gå till den mapp du söker.

Anm • Om du väljer en mapp i nätverket måste du kontrollera att den mapp du väljer är konfigurerad för delning.

3. Välj mapp och klicka på OK.
Den nya mapplaceringen visas i fönstret OTOsuite Vestibular Lagringsplatser.
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Anm • Från och med ändringstillfället kommer alla nya filer att sparas i den nya lagringsmappen. Om du till exempel
har ändrat plats för videofiler, då kommer nya videoinspelningar att sparas på den plats du nu valt.
När lagringsplatsen ändrats bör befintliga filer flyttas från den tidigare till den nya lagringsplatsen.

Ange delningsegenskaper för den nya lagringsplatsen
När den nya lagringsplatsen är en mapp som inte är konfigurerad för delning ska du följa denna procedur:
1. Navigera till den begärda katalogen.
2. Högerklicka på mappen som valts som ny lagringsplats.
3. Klicka på Dela med. Välj Välj personer....
4. Välj namn.
5. Klicka i fältet bredvid knappen Lägg till.
6. Skriv in namnet och klicka på Lägg till.
7. Klicka på användarnamnet för att markera det om du vill ändra behörigheten.
8. Klicka på pilen i listrutan till höger och klicka på Läs/skriv.
9. Upprepa steg 7 och 8 tills Läs/skriv har ställts in för alla användare som lagts till på listan.
10. Klicka på Dela.
11. Klicka på Klar.
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Programvara - Övriga procedurer

18.1

Avinstallera
1. Öppna Kontrollpanelen.

Windows 7

Windows 8

A. Tryck på Windows key.

A. Tryck på Windows key + X.

B. Börja skriva kontrollpanel tills alternativet Control
Panel visas.

B. Välj Control Panel i listan med alternativ och tryck på
Enter.

C. När Control Panel är markerad, tryck på Enter.

Anm • Windows key sitter bredvid Alt key. Den är märkt med en Windows-logotyp. Om tangenten inte finns på
tangentbordet kan du trycka på Ctrl+Esc i stället.

2. Avinstallera OTOsuite Vestibular.

Windows 7
Klicka på Programs and Features.

Windows 8
A. Dubbelklicka på Uninstall a program.

B. Markera programmet som du vill avinstallera.
C. Markera programmet som du vill avinstallera.
D. Klicka på Uninstall.

C. Klicka på Uninstall.
D. Svara Yes på alla efterföljande frågor.

E. Svara Yes på alla efterföljande frågor.

Anm • Om du avinstallerar programmet tas OTOsuite Vestibular-programmet bort, men inte andra program som
installerats i en tidigare OTOsuite Vestibular-installation (t.ex. SQL Server, National Instruments osv.).

18.2

Uppgradera
Vid uppgradering eller ominstallation av OTOsuite Vestibular-programmet går det inte att ändra den tidigare valda
installationstypen. Kontakta din lokala representant om du behöver ändra installationstypen.

Viktigt • När du uppgraderar en server/klientinstallation måste servern uppgraderas först.
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Anm • Du rekommenderas att exportera all patientinformation som inte har arkiverats innan du uppgraderar
programvaran.

Anm • Tillåt åtkomst om brandväggsmeddelanden visas.

1. Spara alla öppna filer och avsluta alla program.
2. Sätt in DVD:n som medföljde uppgraderingen av OTOsuite Vestibular-programmet.

Anm • Om datorn är inställd på AutoRun startar installationen. Om automatisk start inte är aktiverad ska du bläddra
på DVD-skivan och titta efter ikonen

.

3. Klicka på inställningar. (Du kan behöva stänga DVD:ns innehållsmapp.)
4. Klicka på Ja i dialogrutan med säkerhetsfrågan.
5. Välkomstskärmen visas. Klicka på Nästa.
6. Välj Jag godkänner licensvillkoren.
7. Skärmen Anonym användningsstatistik visas. Klicka på Nästa.
8. Fortsätt att klicka på Nästa tills skärmen Klar att installera visas.
9. Klicka på Installera.
10. Klicka på Slutför.

18.3

Ominstallation
Vid ominstallation av OTOsuite Vestibular-programmet går det inte att ändra den tidigare valda installationstypen. Kontakta
din lokala representant om du behöver ändra installationstypen.

Anm • Tillåt åtkomst om brandväggsmeddelanden visas.

1. Spara alla öppna filer och avsluta alla program.
2. Sätt i DVD:n som användes för att installera OTOsuite Vestibular.

Anm • Om datorn är inställd på AutoRun startar installationen. Om automatisk start inte är aktiverad ska du bläddra
på DVD-skivan och titta efter ikonen

.

3. Klicka på inställningar. (Du kan behöva stänga DVD:ns innehållsmapp.)
4. Om du har Windows 7 eller 8 visas en säkerhetsdialogruta. Klicka på Ja.
5. Välkomstskärmen visas. Klicka på Nästa.
6. Skärmen för programunderhåll visas. Klicka på Nästa.
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7. Skärmen för borttagning av program visas. Klicka på Ta bort.
8. Klicka på Slutför.
9. Klicka på inställningar.
10. Om du har Windows 7 eller 8 visas en säkerhetsdialogruta. Klicka på Ja.
11. Välkomstskärmen visas. Klicka på Nästa.
12. Välj Jag godkänner licensvillkoren.
13. Skärmen Anonym användningsstatistik visas. Klicka på Nästa.
14. Fortsätt att klicka på Nästa tills skärmen Klar att installera visas.
15. Klicka på Installera.
16. Klicka på Slutför.
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Felsökning
Kalibrering

Problem

Lösning

Laserstrålarna syns inte på väggen eller annan
projektionsyta

Kontrollera att ljuset inte skyms av hår
eller inte skärmas av av något annat
föremål i projektionsriktningen. Ring
teknisk support om inga hindrande
föremål finns.

Försiktig • Titta inte
direkt in i
laserstrålen.
Användning av
styrenheterna för
justeringar eller
procedurer som inte
omtalas här kan
orsaka exponering för
farlig strålning.
Knappen Kör är inaktiverad.

Fönstret

•

för alla Huvudimpuls-tester:
Lateral, LARP eller RALP,
säkerställ att LARP-testet väljs
innan kalibreringen inleds.

•

för testet Ögonmotorik
Blickriktning, alla Dynamisktester och alla Repositioneringmanövrar samt Kalorisk-testerna
ska du säkerställa att
Ögonocklusion har avmarkerats
innan kalibreringen inleds.

Bilden av ögat visas inte

Om glasögon hittades i början sätter
du tillbaka USB-kabeln i datorn och
klickar på fliken Allmänt i fönstret
Alternativ och klickar på Återanslut
glasögon.
Om glasögonen inte hittades avslutar
du programmet, återansluter USBkabeln och startar sedan programmet
igen.

Ögonbilden visas men testvalen är inaktiverade
(nedtonade). Statusmeddelandet anger att
glasögonlicensen inte har installerats.

Kontakta kundsupport eller
direkthjälpen för Otometrics och begär
en glasögonlicens.

Testinställningar
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Spela upp
videofiler

Insamling
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Problem

Lösning

Om du använder operativsystemet Windows 7 kan
följande felmeddelanden visas när du försöker spela
upp en sparad videofilm direkt från Windows Media
Player. Detta görs genom att antingen välja videofilen
från Windows Media Player eller genom att
dubbelklicka på videofilen från utforskaren.

Du löser problemet genom att gå till
filen Win7codecs_v281.exe i mappen
Tools på
OTOsuite VestibularinstallationsDVD:n. Dubbelklicka på filen för att
starta installationsprogrammet och följ
anvisningarna.

När uppspelningen av synkroniserad rumsvideo startar
visas en dialogruta ovanpå bilden.

Ett installerat program försöker styra
videouppspelningen. Inaktivera
programmet. (Hur du gör för att
inaktivera programmet beror på vilket
program det är.)

Videofilmen pausas under uppspelning

För klient/serverinstallationer spelas
inte videofilmen upp som den ska, om
klient och server kommunicerar
trådlöst med varandra.

Bildrutehastigheten är för långsam för en exakt
datainsamling (Felmeddelande visas under
insamlingen.)

Datorns processor är för långsam för att
klara den nödvändiga
bildramshastigheten för
huvudimpulstest.
•

Kontrollera att datorn lever upp
till minimikraven

•

Avsluta övriga program på datorn

•

Inaktivera trådlöst Internet

•

Kontrollera att datorn är ansluten
till elnätet (och inte drivs med
batteriet)

•

Kontrollera att strömalternativen
är rätt inställda (se sidan ► 247.)
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Insamling Huvudimpuls

Problem

Lösning

Huvudimpuls – Vid start glider bilden av huvudet

Efter att du startat programmet (eller
efter att du tryckt på Återanslut
glasögon) ska du låta glasögonen vara i
2–3 minuter innan du sätter på dem
på patienten. Detta stabiliserar
sensorerna som samlar
huvudpositionsdata.

långsamt medurs.

Antalet insamlingar (Vänster )

Beräkningarna är resultatet av två olika
algoritmer som tillsammans
säkerställer att endast relevanta data
blir analyserade.

I fönstret Insamling: Beräkningarna är
ett resultat av insamlingsalgoritmen
som utvärderar data om
huvudhastighet och avvisar ogiltiga
huvudimpulser. Se sida ► 241.

I Info -fönstret för 2D-analys och 3Danalys: Beräkningarna under Analys är
ett resultat av analysalgoritmen som
gör en andra utvärdering av
datamängden. Denna algoritm kanske
avfärdar data som accepterades av
insamlingsalgoritmen (som visas i
kolumnen Insamling om motsvarande
data för ögonhastighet inte är giltiga.
(Exempelvis om testaren utförde en
godkänd huvudrörelse men patienten
tittade bort från fixeringspunkten.)
Visa analyserade
data

Inga data visas för vissa parametrar eller informationen
ser felaktiga ut
NA (Ej analyserat) visas där data ska visas
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Detta kan hända med gamla data eller
när gamla data visas i en nyare
programversion. Analysera om dina
data.
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Problem

Lösning

Analys Huvudimpuls

Registreringen visar sackad som saknar rapporterad
sackadlatens.

Sackaden inträffade innan 70 ms och
orsakades sannolikt av att glasögonen
gled.

Importera
patientinformation

Information saknas Kolumnen

Meddelandet visas om den
importerade patientinformationen är
ofullständig.
Informationen som saknas markeras i
respektive kolumn med meddelandet:
Information saknas.
Om meddelandet endast visas i
kolumnen Status finns informationen
som saknas i ASCII *.txt-filen.

Patientfilen visas inte i listan

Patient-ID för den importerade
patienten saknas i den importerade
filen.
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Tekniska specifikationer
ICS Impulse är typ 1085 från Natus Medical Denmark ApS

Gränssnitt
USB 2.0 eller 3.0 till PC

Strömförsörjning
Enheten förses med ström via USB (5 VDC, 500 mA)

Prestandaegenskaper
Ingångar

Monookulär (höger öga)

Samplingsfrekvens

250 fps – Huvudimpuls, VOR, In-/uppspelning av video
173 fps - Blickriktning, Vertikal avvikelse, Sackader, Dynamisk,
Repositionering, Kalorisk
60 fps - när Torsional eller Ögonocklusion väljs

Videoinspelning

30, 60 eller 120 Hz

Ögon-tracking

100 x 100 pixlar (Ögonbild) - Huvudimpuls, VOR, Monookulär Video Frenzel
160 x 120 pixlar (Ögonbild) - Blickriktning, Vertikal avvikelse, Sackader,
Dynamisk, Repositionering, Kalorisk, monookulär Video Frenzel
376 x 240 pixlar (Helbild) – monookulär Video Frenzel
320 x 240 pixlar (när Torsional väljs)
Avstånd: Horisontell +/- 30°, Vertikal +/- 25°

3-Laser Sackadstimulus

Intervall +/- 7,5° (max 15°)

Programvaran OTOsuite Vestibular

Windows operativsystem; Högeffektiv analysprogramvara; Databaslagring av
testdata; Avancerad hantering av patient- och testdata; Ögonocklusion för
testning i fullständigt mörker

Laserspecifikationer
Våglängd

Maximalt 660 nm

Uteffekt

Maximalt 0,9 mW

Uppvärmningstid
<1 minut

Mätläge
Kontinuerlig drift
Använd inte utrustningen i närheten av lättantändliga bedövningsmedel (gaser).

228

Otometrics - ICS Impulse USB

20 Tekniska specifikationer

Dimensioner
Glasögon

Längd

18,4 cm (7,25 tum)

Bredd

1,3 till 4,4 cm (0,5 till 1,75 tum)

Längd

4,4 cm (1,75 tum)

Vikt

60 g (2,1 oz)

Kalibrering
Systemet behöver inte kalibreras

Klassificering
Klass II
Typ B

Mätmiljö
Temperature (Temperatur)

+15 ° C till +29 ° C (59 ° F till +84,2 ° F)

Rel. Luftfuktighet

30–90 %, icke-kondenserande

Lufttryck

700 hPa till 1 060 hPa

Användning vid temperaturer under -20 °C (-4 °F) eller över +60 °C (140 °F) kan orsaka permanenta skador på enheten.

Förvaring och hantering
Temperature (Temperatur)

-20 °C till +60 °C (-4 °F till +140 °F)

Rel. Luftfuktighet

< 90 %, icke-kondenserande

Lufttryck

500 hPa till 1 060 hPa

Essentiell prestanda
ICS Impulse USB har ingen essentiell prestanda.

Standarder
Säkerhet

Överensstämmer med UL 60601-1, första utgåvan, IEC 60601-1, andra utgåvan:
+ A1 + A2, tredje utgåvan + A1, CAN/CSA-22.2 No. 60601-1 (2008), IEC 62471,
första utgåvan, IEC 60825-1, andra utgåvan

EMC

IEC 60601-1-2:2007 och EN 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-2:2014 och EN 60601-1-2:2015

Fjärrkontroll
Rekommenderas

Otometrics - ICS Impulse USB
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20.1

Tillbehör
Tillbehör
Handböcker/videor

Snabbguide för ögonocklusionslösning –
engelska

7-50-11301-xx

Snabbguide för monoockulär Video Frenzel
– engelska

7-50-11300-xx

Snabbguide vHIT – engelska

7-50-11302-xx

7-50-11304-xx
7-50-11303-xx

Snabbguide ögonmotorik – engelska
Positionell snabbguide – engelska
Monoockulär Video Frenzel träningsvideo,
DVD

8-49-82700

Ögonmotorisk träningsvideo, DVD

8-49-82703
8-49-82701

vHIT träningsvideo, DVD

8-49-82702

Positionell träningsvideo, DVD

20.2

OTOsuite Vestibular

8-49-92400

Glasögon

Glasögontätning 1, 120/förp

8-62-50200

Glasögontätning 2, 100/förp

8-62-62300

Remmontering

8-35-34200

Optisk rengöringsduk
***Minst 3 st.***

7590527

Fixeringspunkt
(2 ark/förp)

1-26-44000

Ögonocklusionslösning (200 pkt/förp)

8-62-50700

Klämma för fjärrkontroll

8-36-00600

Synchronized Room Video (Synkroniserad
rumsvideo)

Microsoft Life Cam USB-kamera

2-25-08805

Kablage

Kabelklämma

8-35-36900

Väska/montering

Väska

8-35-36700

Väggmonterad

8-62-45600

Påpekanden om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
•
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Programvaran

ICS Impulse USB är en del av ett medicinskt elektriskt system och är av säkerhetsskäl underkastat särskilda
försiktighetsåtgärder. Därför måste installations- och driftsanvisningarna i detta dokument följas mycket noggrant.
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•

Bärbar och flyttbar högfrekvent kommunikationsutrustning, som mobiltelefoner, kan orsaka störningar hos ICS Impulse
USB.

IEC 60601-1-2:2014 och EN 60601-1-2:2015
Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetiska emissioner för all utrustning och alla system
ICS Impulse USB är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder ICS Impulse USB bör kontrollera att miljön är just
sådan.
Emissionstest

Överensstämmelse

Elektromagnetisk miljö – handledning

RF-emissioner

Grupp 1

ICS Impulse USB använder endast RF-energi för sina interna funktioner. Därför är dess RF-

CISPR 11
RF-emissioner

emissioner mycket låga och kan inte orsaka störningar på närliggande elektronisk utrustning.
Klass A

CISPR 11
Harmoniska emissioner IEC

ICS Impulse USB går att använda i alla miljöer utom hemmiljöer och miljöer som är direkt
anslutna till lågspänningskraftnät som förser bostadshus med el.

Ej tillämpligt

61000-3-2

Anm.: Utrustningens emissionsegenskaper gör att den är lämplig att användas inom industrier
och sjukhus (CISPR 11 klass A). Om den används i bostadsmiljöer (där CISPR 11 klass B normalt
krävs) ger utrustningen eventuellt inte tillräckligt med skydd för kommunikationstjänster som

Spänningsfluktuationer/flimmer; Ej tillämpligt

använder sig av radiofrekvenser. Användaren kan behöva vidta åtgärder som t.ex. att

IEC 61000-3-3

omplacera utrustningen.

Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet för all utrustning och alla system
ICS Impulse USB är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder ICS Impulse USB bör kontrollera att miljön är just
sådan.
Immunitetstest

IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – handledning

testnivå
Elektrostatisk urladdning

±8 kV kontakt

±8 kV kontakt

Golven bör vara av trä, betong eller keramikplattor. Om

(ESD)

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

golven är täckta med syntetmaterial ska den relativa

IEC 61000-4-2

±8 kV, ±15 kV luft

±8 kV, ±15 kV luft

luftfuktigheten vara minst 30 %. Varning: ICS Impulse
USB måste användas inom de angivna specifikationerna
för att uppfylla urladdningsnivåerna för indirekt
elektrostatisk urladdning (luft).

EFT, IEC 61000-4-4

±2 kV för

Inga relevanta portar

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den i en

strömförsörjningsledningar

±1 kV för in-/utgående ledningar

typisk kommersiell lokal eller i sjukhusmiljö.

±1 kV för in-/utgående ledningar

Otometrics - ICS Impulse USB
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Stötpulser, IEC 61000-4-5

±1 kV ledning till ledning

Inga relevanta portar

±2 kV ledning till jord

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den i en
typisk kommersiell lokal eller i sjukhusmiljö.

+/- 2 kV DC ingående
ledning/ledningar till jord
+/- 1 kV DC ingående
ledning/ledningar till
ledning/ledningar
+/- 2 kV I/O-ledning/ledningar till
jord
Spänningsdippar, korta

0 % U T; 0,5 cykel

avbrott och

Vid 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

Inga relevanta portar

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den i en
typisk kommersiell lokal eller i sjukhusmiljö. Om

spänningsvariationer på

270° och 315°

användaren av ICS Impulse USB vill att systemet ska

strömförsörjningsingångar

0 % U T; 1 cykel

fungera trots strömavbrott rekommenderar vi att ICS

IEC 61000-4-11

och

Impulse USB strömförsörjs av en UPS eller ett batteri.

70 % U T; 25/30 cykler
Enskild fas: vid 0°
Spänningsavbrott på

0 % U T; 250/300 cykler

0 % U T; 250/300 cykler

30 A/m

Inga relevanta portar som skulle

Effektfrekventa magnetfält bör ha en nivå typiska för en

kunna påverkas

lokal i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

strömförsörjningsingångar
IEC 61000-4-11
Effektfrekvens
(50/60 Hz) magnetfält
IEC 61000-4-8

Om mätningarna påverkas negativt, ändra placeringen
på ICS Impulse USB

U T är huvudspänningen innan testnivån används.

Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet – för utrustning och system inom hälso- och sjukvårdsmiljöer
ICS Impulse USB är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder ICS Impulse USB bör kontrollera att miljön är just
sådan.
Emissionstest

IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – handledning

testnivå

232

Ledningsbunden RF

3 Vrms

3 Vrms

IEC 61000-4-6

150 kHz till 80 MHz

150 kHz till 80 MHz

6 Vrms

6 Vrms

ISM-band

ISM-band

Utstrålad RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz till 2,7 GHz

80 MHz till 2,7 GHz
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Närhetsfält från RF vid

27 V/m

27 V/m

Avståndet mellan elektroniska delar av ICS Impulse USB

trådlös kommunikation

386 MHz

386 MHz

och flyttbar RF-kommunikationsutrustning måste vara

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

tillräckligt med skydd för kommunikationstjänster som

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

använder sig av radiofrekvenser. Användaren kan

28 V/m

28 V/m

behöva vidta åtgärder som t.ex. att omplacera

1 720 MHz, 1 845 MHz, 1 970 MHz

1 720 MHz, 1 845 MHz, 1 970 MHz

utrustningen.

28 V/m

28 V/m

2 450 MHz

2 450 MHz

9 V/m

9 V/m

5 240 MHz, 5 500 MHz, 5 785 MHz

5 240 MHz, 5 500 MHz, 5 785 MHz

IEC 61000-4-3

mer än 30 cm (11,8 tum).
Anm.: Utrustningens emissionsegenskaper gör att den är
lämplig att användas inom industrier och sjukhus (CISPR
11 klass A). Om den används i bostadsmiljöer (där CISPR
11 klass B normalt krävs) ger utrustningen eventuellt inte

IEC 60601-1-2:2007 och EN 60601-1-2:2007
Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetiska emissioner för all utrustning och alla system
ICS Impulse USB är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder ICS Impulse USB bör kontrollera att miljön är just
sådan.
Emissionstest

Överensstämmelse

Elektromagnetisk miljö – handledning

RF-emissioner

Grupp 1

ICS Impulse USB använder endast RF-energi för sina interna funktioner. Därför är dess RF-

CISPR 11
RF-emissioner

emissioner mycket låga och kan inte orsaka störningar på närliggande elektronisk utrustning.
Klass A

CISPR 11
Harmoniska emissioner IEC

ICS Impulse USB går att använda i alla miljöer utom hemmiljöer och miljöer som är direkt
anslutna till lågspänningskraftnät som förser bostadshus med el.

Ej tillämpligt

61000-3-2
Spänningsfluktuationer/flimmer; Ej tillämpligt
IEC 61000-3-3

Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet för all utrustning och alla system
ICS Impulse USB är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder ICS Impulse USB bör kontrollera att miljön är just
sådan.
Immunitetstest

IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – handledning

testnivå

Otometrics - ICS Impulse USB
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Elektrostatisk urladdning

±6 kV kontakt

±6 kV kontakt

Golven bör vara av trä, betong eller keramikplattor. Om

(ESD)

±8 kV luft

±8 kV luft

golven är täckta med syntetmaterial ska den relativa

Med undantag för USB-kontakt

luftfuktigheten vara minst 30 %.

IEC 61000-4-2

och linsmodul
USB-kontakt och linsmodul:
+/- 2 kV luft
EFT, IEC 61000-4-4

Stötpulser, IEC 61000-4-5

±2 kV för

±2 kV för

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den i en

strömförsörjningsledningar

strömförsörjningsledningar

typisk kommersiell lokal eller i sjukhusmiljö.

±1 kV för in-/utgående ledningar

±1 kV för in-/utgående ledningar

±1 kV ledning till ledning

±1 kV ledning till ledning

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den i en

±2 kV ledning till jord

±2 kV ledning till jord

typisk kommersiell lokal eller i sjukhusmiljö.

Spänningsdippar, korta

< 5 % U T (> 95 % dipp av U T) under < 5 % U T (> 95 % dipp av U T) under Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den i en

avbrott och

en halv cykel

en halv cykel

typisk kommersiell lokal eller i sjukhusmiljö. Om

spänningsvariationer på

40 % UT (60 % dipp i U T) i 5 cykler

40 % UT (60 % dipp i U T) i 5 cykler

användaren av ICS Impulse USB vill att systemet ska

strömförsörjningsingångar

70 % U T (30 % dipp av U T) under

70 % U T (30 % dipp av U T) under

fungera trots strömavbrott rekommenderar vi att ICS

IEC 61000-4-11

25 cykler

25 cykler

Impulse USB strömförsörjs av en UPS eller ett batteri.

<5 % U T (>95 % dipp i U T) i 5 s

<5 % U T (>95 % dipp i U T) i 5 s

3 A/m

3 A/m

Effektfrekvens
(50/60 Hz) magnetfält

Effektfrekventa magnetfält bör ha en nivå typiska för en
lokal i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

IEC 61000-4-8
U T är huvudspänningen innan testnivån används.

Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet – för utrustning och system som inte är LIVSUPPEHÅLLANDE
ICS Impulse USB är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder ICS Impulse USB bör kontrollera att miljön är just
sådan.
Emissionstest

IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – handledning

testnivå
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Ledningsbunden RF

3 Vrms

3 Vrms

Bärbar och flyttbar RF-kommunikationsutrustning bör

IEC 61000-4-6

150 kHz till 80 MHz

150 kHz till 80 MHz

inte användas närmare någon del av ICS Impulse USB,
inklusive kablar, än det rekommenderade avstånd som
du beräknat med hjälp av den ekvation som går att
tillämpa på sändarens frekvens.
Rekommenderat avstånd:
d = 1,2
d = 1,2

för 80 till 800 MHz

d = 2,3

för 80 MHz till 2,5 GHz,

där P är sändarens maximala uteffektskapacitet i watt

Utstrålad RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz till 2,5 GHz

80 MHz till 2,5 GHz

(W) enligt tillverkaren, och d är det rekommenderade
avståndet i meter (m).
Fältstyrkan från fasta RF-sändare, som fastslagits vid en
elektromagnetisk undersökning av platsen, a bör vara
mindre än överensstämmelsenivån för varje
frekvensområde. b
Interferens kan förekomma i närheten av utrustning
som är försedd med den här symbolen:

Anm. 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensintervallet.
Anm. 2: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och
människor.
a. Fältstyrkor från fasta sändare, såsom basstationer för radiotelefoner (mobila/trådlösa) och landmobilradio, amatörradio, AM- och FM-radiosändningar och
TV-sändningar kan inte teoretiskt förutspås med noggrannhet. För att bedöma den elektromagnetiska miljön på grund av fasta RF-sändare bör en
elektromagnetisk platsundersökning övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på platsen där ICS Impulse USB används överstiger den tillämpbara RFuppfyllelsenivån ovan, bör ICS Impulse USB kontrolleras så att det går att säkerställa att den fungerar normalt. Om ICS Impulse USB inte skulle fungera
normalt kan det bli nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder, till exempel att göra om inställningarna eller flytta enheten till en annan plats.
b. I frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkorna understiga 3 V/m.

Rekommenderade avstånd mellan bärbar och flyttbar RF-kommunikationsutrustning och ICS Impulse USB
ICS Impulse USB är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där störningar i form av strålning kontrolleras. Användaren av ICS Impulse USB kan hjälpa
till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och ICS
Impulse USB. Rekommenderade minimiavstånd anges nedan baserat på kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.
Uppskattad maximal uteffekt för

Avstånd i enlighet med sändarens frekvens

sändaren

m

W
150 kHz till 80 MHz

80 MHz till 800 MHz

800 MHz till 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3
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10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

För sändare som uppskattas ha en maximal uteffekt som inte finns med i listan ovan kan det rekommenderade avståndet d i meter (m) beräknas med hjälp av
den ekvation som går att tillämpa på sändarens frekvens, där P är sändarens uppskattade maximala uteffekt i watt (W) enligt tillverkaren.

Anm. 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensintervallet.
Anm. 2: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och
människor.
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Symboldefinitioner
ICS Impulse
-systemet
VARNING: Laserstrålning. Titta inte rakt mot strålen. Laserprodukt klass 2.

Läs igenom varningarna och uppmaningarna till försiktighet i
användarhandboken.
Följ bruksanvisningen.

Uppfyller typ B-kraven i EN 60601-1.

MEDICINSK - Allmän medicinsk utrustning vad gäller elstötar, brandrisk och
mekanisk risk endast i enlighet med UL 60601-1, första utgåvan, 2003 CAN/CSA22.2 Nr 601.1-M90.
Elektronisk utrustning som omfattas av direktivet 2002/96/EG om elektroniskt
och elektriskt avfall (WEEE).
Alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer måste
sorteras och slängas i sina respektive avfallskategorier när de är uttjänta. Kravet
gäller i alla EU-länder. Släng inte sådana här produkter som osorterat avfall.
Du kan lämna in enheten och dess tillbehör direkt till Otometrics eller till
någon av Otometricss leverantörer. Du kan också kontakta kommunen för att få
information om hur du ska hantera avfallet.
Uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och RoHSdirektivet (2011/65/EU).
Endast lämpad för likström.
(Gäller glasögonen.)
Uppfyller klass II-kraven i säkerhetsstandarden IEC 60601-1.

Endast Rx

Otometrics - ICS Impulse USB
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21.1

Etikettplacering

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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Tillverkare
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danmark
( +45 45 75 55 55
www.natus.com

22.1

Tillverkarens ansvar
Tillverkaren ansvarar för inverkan på utrustningens säkerhet, pålitlighet och prestanda endast om:
•

alla monteringsarbeten, utbyggnader, anpassningar, ändringar och reparationer utförs av tillverkaren eller av personal
som tillverkaren godkänt.

•

den elektriska installation som utrustningen ansluts till följer EN/IEC-kraven.

•

utrustningen används i enlighet med bruksanvisningarna.

Tillverkaren reserverar sig rätten att avsäga sig allt ansvar för driftsäkerhet, tillförlitlighet och prestanda hos utrustning som
underhållits eller reparerats av andra parter.

Otometrics - ICS Impulse USB

239

App. 1

Kalibreringsalgoritm

App. 1

Kalibreringsalgoritm

Under kalibrering kompletterar systemet dessa steg:
1. Vänster laser slås på.
2. Data registreras varje 500 ms. Registrering fortsätter tills 3 värden i rad hittas inom ett avstånd av 2 pixlar från
varandra. (Medelvärdet för 3 värden kallas V1.)
3. Höger laser slås på.
4. Data registreras varje 500 ms. Registrering fortsätter tills 3 värden i rad hittas inom ett avstånd av 2 pixlar från
varandra. (Medelvärdet för 3 värden kallas R1).
5. Stegen 1-4 upprepas för att få fram V2 och H2.
6. V1 och V2 jämförs. Om dessa värden skiljer sig med mer än 2 pixlar ifrån varandra börjar processen om vid steg 1.
7. H1 och H2 jämförs. Om dessa värden skiljer sig med mer än 2 pixlar ifrån varandra börjar processen om vid steg 1.
8. Avståndet mellan V1 och H1 jämförs. Om det inte är inom ett intervall på 15–27 pixlar börjar processen om vid steg 1.
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App. 2

Huvudimpulsinsamling och analysalgoritmer

Huvudimpulsinsamling och analysalgoritmer

Algoritmer för insamling och analysalgoritmer
Båda algoritmerna används för att analysera
•

huvud- och ögonhastighet vid varje enskild huvudimpuls.

•

alla 250 prover för att fastställa om en huvudimpuls borde avvisas genom jämförelse av data med data från en korrekt
huvudimpuls (detta definieras genom jämförelse med data från tusentals insamlade huvudimpulser som samlats in av
våra samarbetspartners som bedrivit forskning i Australien).

•

Huvudimpulsen avvisas om antingen huvud- eller ögondata inte uppfyller dessa villkor:
–

Huvudrörelse: Huvudrörelsens spårning måste ha en form som liknar övningskurvan.

–

Ögonrörelse: Ögonrörelsen måste vara inom ett visst gränsvärde som är jämförbart med hur ögat rör sig under en
korrekt huvudimpuls.

Endast analysalgoritm
•

När en huvudimpuls accepterats innan data visas i 2D-/3D-analysfönstren, elimineras prov som tagits i början och slutet
av huvudrörelsen för att minska antalet prov till 175.

•

Huvuddata analyserar för att hitta huvudimpulsens topphastighet. (Topphastigheten används i beräkningen av
hastighetskvoten.)

Vid sällsynta tillfällen avvisar analysalgoritmen en huvudimpuls som accepteras av insamlingsalgoritmen. Till exempel:
–

om ögonhastigheten inte ändras inom 10 prover, antar algoritmen att pupillen är i kanten av ROI-rutan och
pupillen då inte kan spåras.

–

Om hastighetskvoten är högre än +/- 2 SD från medelvärdet.

Avvisanden från analysalgoritmen kan undvikas genom korrekt inställning av testet och utförande av en korrekt
huvudimpuls.
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App. 3

Att förstå rådatafiler

Följ nedanstående instruktioner för att skapa en fil med data ordnade i tabellform:
1. Gå till fönstret Exportera och välj XML-filer & rådata i ASCII-format och exportera patienten.
2. Ändra filtillägget för txt-filen från txt till csv för att konvertera den exporterade filen till .csv-format (fil med
kommaavgränsade värden).
3. Öppna filen och ta bort den första raden med rubrikinformation.
Filens format är specifikt för testtypen:

Ögonpositionstest (Blickriktning, Vertikal avvikelse, Positionell, Dynamisk, Förflyttning)
Kolumn A – tidpunkt
Kolumn B – Horisontell ögonposition höger (antal grader pupillen flyttat från mitten)
Kolumn C – vertikal ögonposition höger (antal grader pupillen flyttat från mitten)
Kolumn D – huvudposition W (kvaterniondata)
Kolumn E – huvudposition X (kvaterniondata)
Kolumn F – huvudposition Y (kvaterniondata)
Kolumn G – huvudposition Y (kvaterniondata)
Kolumn H – absolut ögonposition X (pupillens mittpunkt i pixel)
Kolumn I – absolut ögonposition Y (pupillens mittpunkt i pixel)

VOR-tester (VVOR & VORS)
Kolumn A – tidpunkt
Kolumn B – VOR för huvud (hastighet i grader/sekund) – för horisontellt test är det den laterala huvudrörelsen och för
vertikalt test är det den vertikala huvudrörelsen)
Kolumn C – VOR för öga (hastighet i grader/sekund) – för horisontellt test är det den horisontella ögonrörelsen och för
vertikalt test är det den vertikala ögonrörelsen)
Kolumn D – huvudposition W (kvaterniondata)
Kolumn E – huvudposition X (kvaterniondata)
Kolumn F – huvudposition Y (kvaterniondata)
Kolumn G – huvudposition Y (kvaterniondata)
Kolumn H – absolut ögonposition X (pupillens mittpunkt i pixel)
Kolumn I – absolut ögonposition Y (pupillens mittpunkt i pixel)

Huvudimpuls (Lateral/LARP/RALP)
Kolumn A – tidpunkt
Kolumn B – Huvud: RALP-gyrodata (grader per sekund)
Kolumn Column – Huvud: LARP-gyrodata (grader per sekund)
Kolumn D – Huvud: laterala gyrodata (grader per sekund)
Kolumn E – Öga: horisontell hastighet (grader per sekund)
Kolumn F – Öga: vertikal hastighet (grader per sekund)
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Användning av rådata för beräkning av latens

Följ nedanstående instruktioner för att skapa en fil med data ordnade i tabellform:
1. Gå till fönstret Exportera och välj XML-filer & rådata i ASCII-format och exportera patienten.
2. Ändra filtillägget för txt-filen från txt till csv för att konvertera den exporterade filen till .csv-format (fil med
kommaavgränsade värden).
3. Öppna filen och ta bort den första raden med rubrikinformation.
Den resulterande filen har 6 kolumner.
Kolumn A – tidpunkt
Kolumn B – Huvud: RALP-gyrodata (grader per sekund)
Kolumn Column – Huvud: LARP-gyrodata (grader per sekund)
Kolumn D – Huvud: laterala gyrodata (grader per sekund)
Kolumn E – Öga: horisontell hastighet (grader per sekund)
Kolumn F – Öga: vertikal hastighet (grader per sekund)

4. För in en ny kolumn (i detta exempel är B den nya kolumnen).
5. Skriv in noll (0) i den första raden i den nya kolumnen
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6. Skriv in denna formel i den andra raden i den nya kolumnen
=(A2-A1)/10000+B1

7. Välj cell B2, kopiera formeln och klistra in den i de återstående B-cellerna. Kolumn B visar nu tiden i millisekunder
För att beräkna latens skapar man ett punktdiagram över tid (B-kolumnen) på x-axeln, och
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•

för en lateral huvudimpuls använder man antingen laterala gyrodata eller ögats horisontella hastighet på y-axeln.

•

för en RALP-huvudimpuls används antingen RALP-gyrodata eller ögats vertikala hastighet på y-axeln.

•

för en LARP-huvudimpuls används antingen LARP-gyrodata eller ögats vertikala hastighet på y-axeln.
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Beräkning av positionsdata

Beräkning av positionsdata

För beräkning av området under kurvan kan ögon- och huvudpositionsdata beräknas genom användning av rådata för
huvudimpulser.

Anm • För laterala huvudimpulser använder man horisontella hastighetsdata. För LARP-/RALP-huvudimpulser
använder man vertikala hastighetsdata.
För information om beräkningarna som används för resultatet som visar här kan du kontakta produktchefen på
denna e-postadress: wcrumley@gnotometrics.com.
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Inställning av strömalternativ

Inställning av strömalternativ
Viktigt • Se alltid till att ha datorn inkopplad vid insamling av huvudimpulsdata. Använd inte batteriet för att driva
datorn.

Om strömalternativen ställs in för optimala prestanda minskar möjligheten att bildrutefrekvensen sjunker under 219
bilder/sekund. (Huvudimpulser avvisas om bildrutefrekvensen faller under 219 bilder/sekund.)
Inställning av Windows 7- och Windows 8-system
1. Öppna Kontrollpanel.

Windows 7

Windows 8

A. Tryck på Windows key.

A. Tryck på Windows key + X.

B. Börja skriva kontrollpanel tills alternativet Control
Panel visas.

B. Välj Control Panel i listan med alternativ och tryck på
Enter.

C. När Control Panel är markerad, tryck på Enter.

Anm • Windows key sitter bredvid Alt key. Den är märkt med en Windows-logotyp. Om tangenten inte finns på
tangentbordet kan du trycka på Ctrl+Esc i stället.

2. Klicka på Hårdvara och ljud.
3. Klicka på Strömalternativ.
4. Välj alternativet med höga prestanda.

Anm • Du kan behöva klicka på Dölj ytterligare planer för att se valet Högeffektiv.

5. Klicka på Ändra planinställningar.
6. Välj Aldrig för alla alternativ (både för På batteri och Ansluten).
7. Klicka på Spara ändringar.
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SPV-algoritm

SPV-algoritm

Syftet med denna analysprocedur är att skapa en kvantifierad dokumentation av styrkan hos nystagmus. De flesta algoritmer
för SPV-analys är utformade för att hitta nystagmus snabba faser, men denna algoritm är avsedd för utveckling av en
statistisk profil för nystagmus och för att utesluta punkter som sannolikt inte är långsamma faser. Denna algoritm ägs av oss
själva.
Fastställande av toppvärdet påverkas direkt av inställningen (N) i Genomsn. antal SPV-punkter vid toppberäkning i
fönstret Alternativ. (Se sidorna ► 187 (Ögonmotorik) och ► 192 (Positionell) och ► 194 (Kalorisk).)
När programvaran identifierar toppvärdet etableras ett fönster i tio sekunder runt denna punkt. I fönstret visas ett
medelvärde för topp-N-punkterna för att fastställa toppvärdet. Riktningen baseras på en analys av huruvida det förekommer
fler positiva eller fler negativa långsamma fashastigheter. Användaren kan välja toppvärde manuellt om den automatiska
avkänningen för toppvärde inte är acceptabel.
Algoritmen OTOSuite Vestibular SPV fastställer om det finns ett toppvärde genom jämförelse av antalet positiva punkter
med antalet negativa punkter. Punkter på 0 grader är inte inkluderade i jämförelsen. Om förhållandet mellan positiva och
negativa punkter är mellan 40 och 60 procent, kommer programvaran inte att fastställa ett toppvärde. Klinikern/läkaren
måste med egna ögon titta på spårningen och markera toppvärdet om han eller hon anser att ett sådant finns.
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App. 8

Avvisningskoder för sackadtest

För 3-laser Sackadtester gäller följande avvisningskoder:
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Avvisning

Förklaring

1 – Manuell radering

Sackaden raderades manuellt av testaren.

7 – Startpunkten kan inte hittas

Punkten där patienten börjar följa målet kunde inte hittas
eftersom patientens ögonhastighet var för långsam.

8 – Startpunkten har en negativ latens

Om punkten där patienten börjar följa målet återfinns
mellan 1/2 sekund innan start av den aktuella sackaden
och fram till start av den aktuella sackaden är detta en
negativ latens. En negativ latens är en indikation på att
patienten gissade vart målet var på väg.

9 – För lång latens

Den maximala latensen är 600 ms. Om latensvärdet
överskrider maxvärdet tog patienten för lång tid på sig att
följa stimuluset.

10 – För kort latens

Om latensvärdet är lägre än 100 ms är latensen för kort.
Det beror sannolikt på att patienten gissade sig till vart
målet var på väg.

11 – Fördröjd ögonrörelse

Ögonrörelsen kan inte hittas eftersom den är alltför
fördröjd, och ögonrörelsen följer inte målet.

12 – Slutposition för ögonrörelse som inte följer målet

Ögonrörelsens slutposition kan inte hittas eftersom
ögonrörelsen inte följer målet.

13 – Patientens amplitud är i fel riktning jämfört med
stimulus

Patientamplitud och stimulusamplitud jämförs. Om de
inte har samma riktning avvisas sackaden.

15 – Inledande ögonposition är inte korrekt

Patientens öga är inte fäst på målet när det flyttas.
Patienten gissar antingen vart målet flyttas eller
samarbetar inte.

16 – För många tappade filmrutor

Datorn tappar filmrutor och därför kan inte korrekta
sackadparametrar fastställas.
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Länka OTOsuite VestibularPositionell

Ladda ner aVOR-appen (den är gratis)
1. Öppna App Store
2. Sök efter aVOR
3. Ladda ner aVOR till din iPad eller iPhone (version 2.0 krävs).

Exportera OTOsuite Vestibular-data till aVOR
1. Välj Patientlista och klicka på fliken Exportera
2. Markera patienten som ska exporteras
3. Välj aVOR-data
4. Klicka på Exportera (datafilen kommer att finnas i c:\programdata\otometrics\OTOsuite\exports) eller klicka på
Exportera till och välj då plats där datafilen lagras och notera platsen)

Överföring av OTOsuite Vestibular-data till aVOR
1. Anslut din iPad eller iPhone till ICS Impulse-datorn (eller enheten till vilken ICS Impulse-data exporterades) via USBkabel
2. Öppna iTunes på datorn
3. Välj din iPad-enhet
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4. Klicka på appar
5. Klicka på aVOR under Fildelning (bläddra nedåt).

6. Klicka på Lägg till fil under aVOR.
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7. Bläddra till platsen där den exporterade datafilen lagras
8. Markera datafilen, t.ex. denna:

9. Klicka på Öppna eller dra och släpp filerna till aVOR Dokument
10. Klicka på Synka (datasynkningen visas högst upp i fönstret)

Jämförelse av dynamisk positionell ögonrörelse med ögonrörelse som förutsetts av aVOR
1. Öppna aVOR-appen
2. Öppna aVORInställningar för att ställa en potentiell diagnos (t.ex. vänster bakre partikel)
3. Rör ikonen med den runda pilen i 2 sekunder

4. Markera de patientdata du vill visa och klicka sedan på bakåtpilen (uppe till vänster)
5. Vänster öga visar ögonrörelsen som förutsetts av aVOR, och höger öga visar ögonrörelsen från datafilen. Ögat med röd
kant visar ögonrörelsen som visas i huvudet. För att välja ögonrörelsen i huvudet klickar du på det önskade infällda
ögat.
6. Huvudrörelsen som visas kommer också från datafilen och går i en kontinuerlig loop.
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7. Rör inte iPaden. Då flyttas huvudet, eftersom detta styrs av iPadens gyro, och huvudrörelsen från datafilen påverkas.

Radera datafiler från aVOR-dokument
1. Välj din iPad-enhet i iTunes på datorn.
2. Klicka på appar
3. Klicka på aVOR under Fildelning.
4. Markera filen som ligger under aVOR-dokumenten och tryck ner Delete-tangenten på tangentbordet.
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App. 10 Multiplikatorer för XML-filer
Testtyp

Term i XML-export

Multiplikator

Kalibrering för alla tester

<AvgLeftCalibration>

10000

<AvgRightCalibration>

10000

Blickriktning, Spontan och Övrigt-test

Enskild punkt förBlickriktning eller
Spontan-test

Vertikal avvikelse-test

Otometrics - ICS Impulse USB

<VW_GazeTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<MinSPVHR>

0.1

<MaxSPVHR>

0.1

<AvgSPVHR>

0.1

<MinSPVVR>

0.1

<MaxSPVVR>

0.1

<AvgSPVVR>

0.1

<MinSPVTR>

0.1

<MaxSPVTR>

0.1

<AvgSPVTR>

0.1

<Amplitude> – i enlighet med blickriktningsdiagrammet

0.1

<SPV> – i enlighet med blickriktningsdiagrammet

0.1

</VW_GazeBeat> – i varje enskilt test kommer det att
finnas många av dessa
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_SkewDevTest>
<AvgHRSkew>

0.01

<AvgVRSkew>

0.01
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Testtyp

Term i XML-export

enskild sackad för Sackader-test

<Saccade> – i varje enskilt test kommer det att finnas
många av dessa

Huvudimpuls-test
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Multiplikator

<StimAmplitudeDeg>

0.1

<AmplitudeDeg>

0.1

<VW_HITest>
<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
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Testtyp

Term i XML-export

Enskilt Huvudimpuls

<HIImpulse> - i varje enskilt test kommer det att finnas
många av dessa

DynamiskPositionell-test

Enskild punkt
förDynamiskPositionell-tester

Repositionering-test

Enskild punkt för Repositioneringtester

Kalorisk-test(se Blickriktningavsnittet förSpontan-test)

Kalorisk Pods

<Gain>

0.0001

<PeakVelocity>

0.0001

<VW_DynamicTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<VW_DynamicBeat> - i varje enskilt test kommer det att
finnas många av dessa
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_RepositioningTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<VW_RepositioningBeat> - i varje enskilt test kommer det
att finnas många av dessa
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_CaloricTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<ActualTemp> endast för AirCal

0.1

<SetTemp>

0.1

<Flowrate> – endast för AirCal

0.001

<PODS>
<SpontaneousNystagmus>
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Testtyp

Term i XML-export

Enskilt slag förKalorisk-tester

<VW_CaloricBeat> - i varje enskilt test kommer det att
finnas många av dessa

Multiplikator

<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001
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Du kan spela in enbart ögonvideo eller ögonvideo kombinerat med rumsvideo. Om du väljer att kombinera ögon- och
rumsvideo kan du i detta exempel se hur stora filerna blir när inspelningen är 2 minuter lång.
Ögonvideo (60 fps, gråskala)

Ögonvideo

Helbild (376 x

Ögonvideons storlek

Rumsvideons storlek

Ljudfilens storlek

Kombinerad

Tid för export av kombinerad

(MB)

(MB)

(MB)

videofilstorlek (MB)

video (min.)

65.4

21.5

5.49

181

2-5

17.5

19.9

5.53

122

2-5

12.6

20.4

5.52

135

2-5

240)

Ögonbild (160 x
120)

Ögonbild (100 x
100)

I Testalternativ är standardinställningen för Komprimering av ögonvideo Av. Detta exempel visar skillnaden i filstorlek
mellan en komprimerad och icke-komprimerad 1-minutersvideo av Torsional-ögonrörelser vid 60 fps.

Torsional Ögonvideo (60 fps)
Ögonvideo

Komprimerad
ögonvideostorlek
(MB)

Storlek på ickekomprimerad
ögonvideo (MB)

Registreringstid (minuter)

Helbild (320 x 240)

28

431

1
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Innehåll
A
Arkivera 206

A
Adobe Reader 218

A
Assymetri 89

Å
Åldersbaserade normativa data 90

A
Assymetrisk hastighetskvot

A

Kalorisk, bitermisk 156

Algoritm
Analys 241
Avvisningskoder för
sackadtest 250

A
Asymmetri
Huvudimpuls 102

Insamling 241

Kalorisk, bitermisk 156

Kalibrering 240
SPV 249, 259

A
Asymmetrisk hastighetskvot

A

Huvudimpuls 89, 102

Alternativ
Allmänt 181
Färg 186
Huvudimpuls 189

A
Automatiskt protokoll 15

Kalorisk 194

A

Lokalinfo 198

aVor 251

Ögonmotorik 187
Positionell 192

A

Rapport 199

Avsedd användare 9

A

A
Avsedd användning 9

Analys
Blickriktningsdata 51
Data om vertikal avvikelse 62
Dynamisk

A
Avvisningskoder för sackadtest
Algoritm 250

Positionella data 125
Förflyttningsdata 133
Huvudimpulsdata
Enskilt test 88
Hastighetskvot 88

B
Blickriktning 48
Blickriktningsdata
Analys 51

Kaloriska data 149
Sackaddata 67
VOR-data 59
Ä
Ändra storlek på skärmområde 16

Insamling 49
Blickriktningstester 48
Butterfly-diagram 154, 157
Byta namn på test 21
C
Centrera referenspunkten 73
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Visning av oculomotor 48
D
Data om vertikal avvikelse

F

Analys 62

Färgalternativ 186

Info 63

Felloggar 210

Insamling 60

Felsökning 224

Databaser 175, 205

Fjärrkontroll 16

Arkiv 205
Automatisk
säkerhetskopiering 207
Inställningar för automatisk
säkerhetskopiering 205

Beskrivning av testkontroller 16
Kompatibla modeller 211
Fönstret för övningskurvor 85
Förflyttningsdata
Analys 133

Deklarationstabeller 230

Insamling 131

Demodata 217
Den andra monitorn

Förflyttningstester 130

Visning av positionell video 121
Visning av video om
ögonmotorik 48
Den andra skärmen

G

Visning av kalorisk video 146
Diagram

Glasögon 31

Gain
Analys 88, 90
GDT 208
Anslutning 214

Färgalternativ 186

Förberedelser 31
Passning

Diagram över blickriktning 55
Dix-Hallpike 122
Dynamiska positionella data

Felaktig 34
Korrekt 34

Analys 125

Placering 33

Info 127

Programvara 209
Rengöring

Insamling 123
Dynamiska positionella tester 122

Spegel 31

E

Yta 31
Glasögontätning

E-post 203
Ej observerbara snabba
ögonrörelser 100, 108
Ensidig svaghet

Granska rapportalternativ 169

Bitermisk 156
Monotermisk 155
Etiketter 238
Export

Byte 32

H
Hallpike-Stenger 122
Hastighet långsam fas (SPV)
Algoritm 249, 259
Diagram

ASCII 177

Blickriktning 52

PDF 177

Dynamisk positionell 125-

XML 177
Extern skärm
Inställning 215

126
Förflyttning 134
Kalorisk 150

Positionell visning 121

262
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Innehåll

Huvudimpuls 71

Inspelning av ögonrörelser

Algoritm 241

Videoinspelning av
huvudimpulser 80
Videoinspelning av
ögonmotorik 41

Alternativ 189
Analys
Enskilt test 88
Komma-ikapp sackad 102

Installation 211-212

Ändra display 93

Inställning för användare 201

Fönstret för övningskurvor 85

Inställningar 211

Förloppsdata 113

Inställningar för arbetsstation 203

Förloppsdiagram 112

E-post 203

Info 92

Språk 204

Kalibrering 75
Kalibreringskontroll 77

K

Normativa data 89, 190

Kalibrering

Optimering av insamling 80
Patientförberedelse 31
Realtidsspårning 84
Samla in data 85
Sexhörnsdiagram 101
Tester
Head impulse och SHIMP 71
Videoinspelning av
ögonrörelser 80

Algoritm 240
Huvudimpuls 75
Kalorisk 141
Ögonmotorik 44
Positionell 117
Kalibreringskontroll
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