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1

Giriş
Tebrikler! Artık gelişmiş bir ICS Impulse sisteminin sahibisiniz. Bu sistem, Doktor Ian Curthoys, Michael Halmagyi ve Sydney
Üniversitesindeki diğer doktorların işbirliği ile geliştirilmiştir.
ICS Impulse sisteminden en iyi verimi almanıza yardımcı olmak için sisteminizde bir kullanıcı kılavuzu, uygulanabilir hızlı
rehber/rehberler ve eğitim videosu/videoları bulunur. Kullanıcı Kılavuzunun elektronik sürümü uygulamanın içindedir. Bu
kılavuz, OTOsuite Vestibular ögesinin yen bir sürümünü her indirdiğinizde güncellenir. Vestibüler ile ilgili sorunlar, test
sonuçları, raporlama ve hasta bilgilerini kurtarma ile ilgili olan bu programın kullanımı ve geliştirilmiş veri toplama
hassaslığında birleştirilmiş ipuçları ve bilgi sonuçlarının kullanımı umarız ki işinizi kolaylaştırır.

1.1

Cihaz tanımı
ICS Impulse, donanımın ve yazılımın bir birleşimidir. Hasta, üzerinde çok küçük, çok hafif, çok hızlı bir USB video kamera ve
yarı gümüşlenmiş bir ayna bulunan çok hafif, dar bir gözlük takar. Bu şeffaf ayna, hastanın gözünün görüntüsünü kameraya
yansıtır. Göz, hastaların göremediği düşük seviyeli kızılötesi bir ışık yayan diyot tarafından aydınlatılır. Gözlüğün üzerinde
bulunan küçük bir sensör baş hareketini ölçer. Tüm gözlük sistemi oldukça hafiftir; ancak gözlüğün kaymasını en aza
indirmek için iyice sabitlenmelidir. Yazılım, "baş impulsu testi" olarak adlandırılan işlem sırasında alınan bilgileri kaydeder
ve görüntüler. Temel baş impulsu testi, testi gerçekleştirenin gözlükleri takan hastanın arkasında durduğu halde başlar.
Hastanın, önündeki bir projeksiyon yüzeyine yerleştirilmiş sabitleme noktasına bakması istenirken testi yapan, hastanın
başını kısa, ani ve beklenmedik bir tarzda, küçük bir açıyla (yaklaşık 10-20 derece), yön ve hızı değiştirecek şekilde yatay
olarak çevirir. Gözlükler, hem baş hem de göz verilerini toplar. Jiroskop, baş hareketinin (uyaran) hızını ölçer. Yüksek hızlı
kamera, gözün resmini çeker. OTOsuite Vestibular yazılımı, baş hızı verilerini ve göz hareketi hız verilerini (yanıt) işler. Baş
hareketi ve göz hareketi verilerinin eş zamanlı olarak görüntülenmesi klinisyenin yanıtın normal limitler dahilinde olup
olmadığını belirlemesine olanak tanır.
OTOsuite Vestibular yazılımı aynı zamanda Konumsal ve Okülomotor testleri sırasında alınan bilgileri kaydeder ve
görüntüler. Söz konusu hasta bir konumdan diğerine hareket ettirilerek bir Konumsal testi yapılır. Dix-Hallpike örneğinde,
hasta oturur konumdadır ve başı bir tarafa doğru 45 derece çevrilmiştir; ardından hasta oturur konumdan sırtüstü konuma
geçirilir. Hasta çeşitli yönlere baktırılarak veya çeşitli ortamlarda bir yerlere baktırılarak bir Okülomotor testi
gerçekleştirilir. Bakış örneğinde, hasta oturur konumdadır ve hastadan sola, sapa, yukarı, aşağı veya ortaya bakması istenir.
Bakış test, görüşle veya görüş reddedilmiş halde gerçekleştirilebilir. Gözlükler, hem Konumsal hem de Okülomotor için
baş ve göz verilerini toplar. Küçük sensörde bulunan ivme ölçer, başın boşlukta nerede olduğunu ölçer. Bu bilgiler alınır ve
hastanın başının test sırasındaki konumu veya tüm hareketleri yazılımda görüntülenir. Yüksek hız kamerası gözün resmini
yakalar. OTOsuite Vestibular yazılımı, göz hızı verilerini işler (yanıt). Yavaş faz hızlarını (SPV) belirlemek için göz hareketi
analiz edilir. Baş verileri, hastanın başının hareket edip etmediğini görüntülemek ve testi yapanı, hastanın başını test için
uygun şekilde konumlandırması için yönlendirmek için yalnızca toplama sırasında kullanılır. Bu da bizim "Baş Konumu geri
bildirimi" dediğimiz olgudur. Yavaş faz hızının ölçüldüğü testler, göz hareket çizgi grafiğini ve yavaş faz hızı noktalarını bir
grafikte görüntüler. Okülomotor ögesinde 2 adet test vardır: SPV testleri olmayan VOR ve Eğim Sapması. VOR (vestibüler
oküler refleks), hem görsel VVOR hem de VOR baskılama (VORS ) ögelerine izin verir. Bu test baş impulsu testine çok
benzer ancak baş hareketi yavaştır (0,5 Hz) ve küçüktür (10 derece). VVOR sırasında, hasta oturur durumdadır ve hasta sabit
hedefe bakarken, testi yapan başı bir taraftan bir tarafa hareket ettirir (sinüs eğrisi gibi). VORS sırasında, hasta oturur
durumdadır ve hasta lazerlerden biri kullanılarak gözlüklerden yansıtılan hareketli noktaya bakarken, testi yapan başı bir
taraftan bir tarafa hareket ettirir (sinüs eğrisi gibi). Analiz, baş hareketi ve göz hareketi verilerinin eş zamanlı olarak
görüntülenmesinin klinisyenin yanıtın normal limitler dahilinde olup olmadığını belirlemesine olanak tanıdığı baş
impulsuna benzer. Eğim Sapması (aynı zamanda örtme testi veya alternan örtme testi olarak da bilinir) sırasında, hasta
oturur konumdadır ve testi yapan bir gözü açar ve kapatır. OTOsuite Vestibular azılımı, açma ve kapatma ortamları sırasında
göz hareket çizgi grafiğini ölçer ve ortalama bir göz konumu hareketi görüntüler.
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1.2

Kullanım Amacı
ICS Impulse Sistemi, göz ve baş hareketlerini ölçmek, kaydetmek, görüntülemek ve analiz etmek suretiyle vestibüler oküler
refleks (VOR) ve nistagmus değerlendirmesinde kullanılır.

1.3

Amaçlanan Kullanıcı
Not • ICS Impulse Sistemi, yalnızca kalifiye tıbbi personel tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu kullanma kılavuzunda, cihazın çocuk ve yetişkinlerin vestibüler sisteminin test edilmesinde yazılımla birlikte kullanımını
açıklanmaktadır. Okuyucuların, işlemle ilgili tıbbi ve bilimsel gerçekler hakkında önceden bilgi sahibi olduğu
varsayılmaktadır. Bu nedenle, muayene yöntemleri yalnızca ICS Impulse sisteminin doğru ve güvenli şekilde
çalıştırılabilmesi için gerekli olduğu kadar açıklanmıştır.
vHIT eğitim videosunda ya da www.icsimpulse.com adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. ICS Impulse araştırması
hakkında bilgi almak için www.headimpulse.com adresini ziyaret edin.

1.4

Bu kılavuz hakkında
Bu, OTOsuite Vestibular ve çeşitli OTOsuite Vestibular modüllerinde gezinirken temel fonksiyonları kullanma konusunda
size rehberlik eder. Buna test sonuçlarının yazdırılması, hasta ve kullanıcı kaydı işlemleri, veri ve test cihazı yönetimi gibi
temel özellikler de dahildir.

Eğitim
Bir hastaya test uygulamadan önce OTOsuite Vestibular tarafından sağlanan özelliklere ve test cihazına alışmanız önerilir. Bir
hastaya test uygulamadan önce uygun baş impulsu manevrasını nasıl gerçekleştirebileceğinizi öğrenmenize yardımcı olmak
üzere tasarlanmış eğitim modu hakkında bilgi almak için bkz. sayfa ► 81.

1.4.1

ICS Impulse Güvenlik
Bu kılavuz, ICS Impulse Sisteminin güvenli çalışmasını sağlamak için izlenmesi gereken bilgi ve ikazları içerir.

Dikkat • Varsa yerel resmi kurallar ve yönetmeliklere daima uyulmalıdır.

Güvenlik bilgileri gereken yerlerde verilmiştir ve genel güvenlik konuları ► 11. sayfadan itibaren açıklanmıştır

1.5

Tipografik kurallar
İkaz, Dikkat ve Notların kullanımı
Dikkatinizi cihazın veya güvenliği ve doğru kullanımıyla ilgili bilgilere çekmek için kılavuzda aşağıdaki tedbir amaçlı ifadeler
kullanılmaktadır:

İkaz • Kullanıcı veya hasta açısından ölüm ya da ciddi yaralanma riski olduğunu gösterir.
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Dikkat • Kullanıcı veya hasta açısından yaralanma ve cihaz veya veri için zarar riski olduğunu belirtir.

Not • Özel dikkat sarf etmeniz gerektiğini belirtir.

1.5.1

Bu kılavuzda gezinme
Seçilebilecek pencere sekmeleri, simgeler ve fonksiyonlar aşağıdaki örnekte olduğu gibi koyu tipte gösterilmiştir:

•

10

Kaydet butonuna tıklayın
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Güvenlik notları ve uyarıları
Bu kullanma kılavuzu , kılavuz kapsamındaki cihazlar ve yazılımın güvenli çalışmasını sağlamak için izlenmesi gereken bilgiler
ve ikazlar içerir. Varsa yerel resmi kurallar ve yönetmeliklere de daima uyulmalıdır.
Otometrics ICS ürünleri, Otometrics tarafından onaylanmayan bir cihaz ile birlikte kullanmak için tasarlanmamıştır.
Onaylanmayan parçaların birlikte kullanımı artan elektrik kaçağına neden olabilir. ICS Impulse sisteminin bütün parçaları,
hasta ortamında kullanılmak için uygundur.
Test cihazı ile birlikte ICS Impulse Sistemi kullanılırken test cihazı için kılavuzda belirtilen bütün bilgilere, ikaz ve dikkat
ibarelerine uyulduğundan emin olun.
Test modülü ve test cihazları ile ilgili güvenlik detayları için özel kılavuza bakın.
1. ICS Impulse Sistem gözlükleri içerisinde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilir parça yoktur. Güvenlik ve garantinin
geçersiz olmaması için elektronik tıbbi cihazların servisi ve onarımı yalnızca cihazın üreticisi ya da yetkili merkezlerdeki
servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir hasar durumunda hasarların detaylı tanımını yapın ve
tedarikçiniz ile irtibata geçin. Hasarlı cihazı kullanmayın.
2. Sıvılardan uzak tutun. Ünite içerisine nem girmesine izin vermeyin. Birimin içerisindeki nem cihaza zarar verebilir ve
kullanıcı ya da hasta açısından elektrik çarpması riskine neden olabilir.
3. Cihazı yanıcı maddelerin (gazlar) veya oksijen açısından zengin ortamlarda kullanmayın.
4. Kalibrasyon için 2. sınıf Lazer ürünü kullanılır. Lazer ışını, sert yüzey üzerinde gözlüklerin ön kısmından korur.

Dikkat • Lazerlere doğrudan bakmayın. Burada belirtilenlerin dışında kumanda kullanımı ya da ayarlar ya
da işlem performansı, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya neden olabilir.

5. Statik elektrik miktarını en alt seviyeye indiren bir ortama kurulması tavsiye edilir. Örneğin antistatik halı önerilir.
6. Hiçbir parça yenilemez, yakılamaz veya bu kılavuzun Kullanım Amacı bölümünde belirtilen uygulamalar dışındaki
amaçlarla başka şekillerde kullanılamaz.
7. Cihaz, yerel yönetmelikler uyarınca normal elektronik atık olarak elden çıkarılabilir.
8. Güvenlik gerekçesiyle ve EMC üzerine olan etkileri sebebiyle, cihazın çıkış donanımına bağlanan aksesuarlar sistemle
birlikte temin edilen ile aynı türden olmalıdır.
9. USB kablosunu çıkartarak cihaz şebekeden ayrılır.
10. Dizüstü bilgisayar/masaüstü bilgisayar ya da yazıcı gibi tıbbi olmayan parçalara ve aynı zamanda hastaya dokunmayın.
11. Elektromanyetik alanlara maruz kalma doğru ölçümleri kaydetme işlemine parazite neden olabilir. ICS Impulse Sistem
kameraları ve jiroskopları, elektriksel bozulmaya karşı hassastır. Statik deşarj ve elektromanyetik alanlardan kaçının.
12. Cilt tahrişi ya da rahatsızlığı meydana gelirse ekipmanı kullanmayı derhal bırakın.
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13. Natus Medical Denmark ApS tarafından belirtilenler dışında bir üçüncü taraf yazılımı (uygulama, program ya da yardımcı
uygulamalar) kurulumu, sistemin güvenlik ve verimliliğini bozabilir.
14. ICS Impulse Sisteminin, bu kılavuzda belirtilen EMC bilgilerine göre kurulması ve hizmete açılması gerekir. Taşınabilir
ve mobil RF iletişim cihazları, tıbbi elektrikli cihazları etkileyebilir. ICS Impulse Sistemi, CISPR emisyon gerekliliklerini
taşıyan diğer ekipmanlar parazit yapabilir.
15. Bu cihaz için belirtilenlerin dışında bir aksesuar ya da kablo kullanımı artan emisyonlara ya da ICS Impulse Sistemi'nin
düşük bağışıklığına neden olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. sayfa ► 230.
16. ICS Impulse Sistemi diğer ekipmanlara yakın ya da bunlar ile birlikte kullanılmamalıdır; yakın ya da birlikte kullanım
gerekiyorsa kullanıldığı konfigürasyonda normal çalışmayı onaylamak için ekipman ya da sistem incelenmelidir.
17. Gözlüğün muhafazasında küçük bir soğutma fanı bulunur. Düşük bir olasılık olsa da, soğutma fanının bloke olması
durumunda, hasta ile temas halindeki gözlük yüzeyinin sıcaklığı 42,2° C'ye yükselebilir.
18. Baş impulsu (itme) testi boynunda yara olan hastalara ya da doktorları tarafından boyun hareketlerini kısıtlaması ya da
bu hareketlerden kaçınması söylenilen hastalara uygulanmamalıdır.
19. İkaz notları

Ekipman USB konektörlerine bağlanırken, şunlar dikkate alınmalıdır:
•

Ekipmanın ilgili EN/IEC güvenlik standartlarına uygunluğu onaylanmış olmalıdır; örn. EN/IEC 60950.

•

Bağlanan ekipmanın hasta ortamında kullanılması, bkz. Not 1. Tıbbi elektrikli sistemin EN 60601-1
veya IEC 60601-1 (2005), 3. baskıya uygun olduğundan emin olun.

Not 1: ICS Impulse sistemi tıbbi elektrikli sistemin bir parçasıdır. Bir tıbbi elektrikli sistem kurarken,
kurulumu gerçekleştiren kişi ICS Impulse sistemiyle aynı güvenlik şartlarını karşılamayan diğer cihazların
bağlanmasının sistemin genel güvenlik düzeyinde bir düşüşe yol açabileceğini hesaba katmalıdır. PC, yazıcı
vb. hastanın erişemeyeceği bir yere (1,5 metreden/5 fitten daha uzağa) yerleştirildiğinde, ICS Impulse
sistemi EN 60601-1 veya IEC 60601-1 (2005), 3. baskıda yer alan koşullara uygunluğu sağlayacak şekilde
tasarlanmıştır.
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Sistemi başlatma
1. Bilgisayarı açın.
2. OTOsuite Vestibular simgesine çift tıklayın.

Not • Gözlüklerdeki bileşenlerin ömrünü uzatmak için kullanımda olmadığında yazılımı kapatmak en iyisidir. Yazılım
açık bırakılırsa fan çalışmaya ve gözlükleri soğutmaya devam edecektir.

Oturum Açma

Not • Yönetici kullanıcı adı ve parola, OTOsuite Vestibular'nın yeni kurulumu ile sağlanır. Parola ile birlikte en az bir
kullanıcı adı ekleninceye kadar oturum açma ekranından kullanıcı adını ya da parolayı SİLMEYİN. En az bir
kullanıcının yönetici haklarına sahip olduğundan emin olun. Yeni kullanıcıların nasıl ekleneceği hakkında bilgi almak
için bkz. sayfa ► 201.

Oturum açma ekranında

Not • Parola büyük-küçük harf duyarlıdır.

1. Kullanıcı adınızı girin.
2. Parolanızı girin ve Tamam düğmesine tıklayın.

Otometrics - ICS Impulse USB
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OTOsuite Vestibular ekranının anlaşılması

Navigasyon paneli

A - Yeni bir hasta yerleştirmeyi ve verilerin toplandığı tüm hastaların listesine erişimi içeren genel
hasta fonksiyonları. Otomatik Protokol listesinden test/testler yapmayı ve hasta bilgilerini
değiştirmeyi içeren hasta fonksiyonlarını açın. Toplanan Testler, test tarihlerine göre daha önceden
toplanan tüm testlerin bir listesini açar. Bkz. sayfa ► 29.
B - Menü kümesi şeklinde gruplanmış ögeler. Gözlüklerdeki lisans, OTOsuite Vestibular ilk
başlatıldığında hangi test grubu menülerinin (örneğin Okülomotor, Baş İmpulsu vb.) açık olacağını
belirler. Grup menüsünde listelenen ögeleri görüntülemek için

butonuna, gizlemek için

butonuna tıklayın. Yazılım yeniden başlatıldığında, gruplar önceki oturumda ayarlandığı halde kalır.

Not • Hasta için daha önce toplanmış veriler her bir test tipi adının yanında bir onay işaretiyle
gösterilir.

C - Kullanıcı Kılavuzu erişim düğmesi.

14

Durum Çubuğu

Navigasyon panelini (D), Çıkış butonunu (E), geçerli operatörü (F), sistem durumunu (G), geçerli
tarihi (H) ve geçerli saati (I) gösterme ya da gizleme düğmesi.

Sekmeli
pencereler

En üst seviye sekmeler, açılan gruptan bir ögenin alındığı menü grubuna/gruplarına karşılık gelir. Bu
örnekte, en üst seviye sekme Okülomotor (K) sekmesidir. Sekmelerin karşılık gelen alt kümesi (J)
mevcuttur. Etkin pencere, veri toplamaya yönelik penceredir. Diğer pencerelere yönelik sekmeler,
veri sonuçlarının incelenmesine ve karşılaştırılmasına olanak sağlar.
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Başlatma Modülü
OTOsuite Vestibular başlatıldığında açılan pencere, Test Seçenekleri içerisindeki ayarlara bağlıdır. Navigasyon panelindeki
Options (Seçenekler) menüsünden, seçeneğe tıklayın Test Seçenekleri. Böylece Genel bunun için ayarları içeren pencere
açılır Otomatik Protokol:
•

Otomatik Protokol Kapalı olarak ayarlı - Uygulama başlatıldığında açılan test, seçili Başlatma Modülü ögesidir. Farklı
bir teste geçmek için, Başlatma Modülü listesinden istediğiniz testi seçin.

•

Otomatik Protokol Aç olarak ayarlı - Uygulama başlatıldığında açılan test, Otomatik Protokol içerisindeki ilk testtir.

Veri toplamanın başlatılması
Veri toplamayı başlatmak için, Otomatik Protokol listesindeki test tipi adına tıklayın veya navigasyon panelindeki
uygulanabilir test grubundan testin adına tıklayın.
•

Otomatik Protokol - Test Listeleri grubundan, Otomatik Protokol seçeneğine tıklayın.

Listeden test tipi adına tıklayın.

Listedeki silik adlar, gözlüklerin o test grubuna yönelik bir lisans içermediğini
belirtir.

Otomatik Protokol listesini değiştirmekle ilgili bilgi almak için bkz. sayfa ►
180.

Test Kurulumu penceresi ilk penceredir. Bu penceredeki seçimler, seçilen test tipiyle eşleşir. Burulma ayarı, Test
Seçenekleri içerisindeki ayarla eşleşir.
Otomatik Protokol Aç olarak ayarlı - Her toplamanın sonunda, her bir yeni test tipine yönelik ilk pencere Toplama
penceresidir. Aşağıdaki durumlar buna dahil değildir:
•

ROI boyutu, bir önceki test tipinden farklı olduğunda (örneğin Dix-Hallpike ila Baş İmpulsu arası)

•

veya listede bulunan önceki hiçbir test tipi için Burulma seçilmemiş olması nedeniyle bir Burulma referans
çerçevesi gerektiğinde.

Bu istisnalar için, her yeni test tipine yönelik ilk pencere Test Kurulumu penceresidir.

Otomatik Protokol Kapalı olarak ayarlı - Test tipi adına tıklamak, navigasyon panelindeki test tipi adına tıklamak
gibidir: Tekli bir test toplanır ve her toplamanın sonunda Analiz penceresi görüntülenir. Görüş Reddedildi için, test
tipi adında belirtilen ayar kullanılır (Test Seçenekleri içerisindeki seçili ayar yerine). Toplamaya başlamadan önce bu
ayar Test Kurulumu penceresinden değiştirilebilir.
•

Navigasyon panelindeki test adı - Test adına tıklayın.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Test Kurulumu penceresinde, ilk radyo butonu (en soldaki radyo butonu) seçilidir.
Görüş Reddedildi ve Burulma, Test Seçenekleri ayarlarına göre ayarlanır. Yeni test
manevraları seçildiyse Görüş Reddedildi ve Burulma için yapılan değişiklikler sabit
kalır. Her bir test tamamlandığında, Analiz penceresi görüntülenir.

Sunum uzaktan kumandası
Sunum uzaktan kumandası bazı test fonksiyonları için alternatif bir yöntem sunar:
•

Baş Konumu Geri
Bildirimi kullanımı

Veri toplama başlamadan önce, Ortala seçeneğine tıklamak yerine, sol düğmeye en
az 2 saniye basılı tutun. (Düğme bırakıldığında ekran güncellenir).

•

Bir testi başlatmak için

Sol düğmeye basın

•

Test süresini uzatmak için

Veri toplama başladıktan sonra, testin uzatıldığını onaylayan sesi duyana kadar sol
düğmeye basılı tutun. (Düğme bırakıldığında ekran güncellenir).

•

Bir testi durdurmak için

Sağ düğmeye basın

•

Herhangi bir SPV testi
sırasında çizgi grafikte bir
olay işaretleyicisi
ayarlamak için

Veri toplama başladıktan sonra sol düğmeye basın

•

Eğim Sapması testi için

Gözün kapalı olduğunu göstermek için sol düğmeye basın

çizgi grafiği işaretlemek
için

Gözün kapalı olmadığını göstermek için sol düğmeye basın

Sunum uzaktan kumandası hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa ► 210.

Ekran alanlarının yeniden boyutlandırılması

Not • Kalın mavi bir çizgi ekranın bir alanını ayırıyorsa, alanların boyutu değiştirilebilir. Örneğin navigasyon
panelinin genişliğini artırmak için, iki yönlü bir ok (A) görüntülenene kadar imleci mavi çubuğun üzerinde bekletin.
Farenin sol düğmesine tıklayın ve çubuğu yeni bir konuma sürükleyin. Bu çubuklar, burada gösterildiği gibi
pencereleri dikey olarak ayırır; ancak aynı zamanda yatay olarak da ayırabilir.

16
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Görünüm modları arasında geçiş yapılması
Varsayılan olarak, tüm testlerin (Okülomotor, Baş İmpulsu ve Konumsal) sonuçları eşit boyutlu pencerelerde görüntülenir
(normal görünüm modu).
Grup içerisindeki bir videoyu büyütmek için pencerenin sağ üst köşesindeki küçük kutuya tıklayın.

Normal görünüm modunun küçük kutuyu gösteren bir örneği (A) (Baş İmpulsu ögesinin 2D Analiz penceresi

Otometrics - ICS Impulse USB
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Normal görünüm moduna geri dönmek için büyütülmüş pencerede üst üstü gelen iki kutuya tıklayın.

Normal görünüm modunun üst üste gelen iki kutuyu gösteren örneği (B) (2D Analiz)

Göz hareket çizgi grafiklerinin görüntülenmesi
Göz hareket çizgi grafiği içeren testler için ekran özelleştirilebilirdir.

Test Seçenekleri içerisindeki ayarlara bağlı olarak, yatay (HR) ve dikey (VR) göz hareket çizgi grafikleri Göz Pozisyon İzleri
penceresinde görüntülenir. Toplama ve Analiz için ayrı ayarlar mevcuttur. Bu ayarlar tüm hastaları etkiler.

Analiz içerisinde hasta verilerini görüntülerken, yalnızca açık hasta için geçerli olacak değişiklikler yapabilirsiniz.
Görüntülenecek çizgi grafikleri değiştirmek için, çizgi grafik açıklamasındaki uygun onay kutusunu seçin veya seçimini
kaldırın. Test yeniden analiz edilirken yeni ayar korunur. Hastanın dosyası kapandığında veya o hasta için listeden başka bir
test seçildiğinde, ekran, Test Seçenekleri içerisinde seçilenlere bağlı olarak değişir.

Not • Hasta hala açıkken Test Seçenekleri içerisindeki bir ayarda yapılacak herhangi bir değişiklik, açık hastaya
uygulanır.

18
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Test verilerinin yönetilmesi
Test verilerini görmek için hastayı açın. Açık olan hasta hakkında toplanan tüm testlerin listesi için Test Listeleri grubundan
Toplanan Testler seçeneğine tıklayın. Testler, test tarihine göre düzenlenir. Bkz. sayfa ► 29.

5.1

Test Listesi - tekli test analizi
Test penceresinde, bir hastaya yönelik testlerin listesini görüntüleyebilirsiniz. Sütun başlığına tıklanması, belirli bir testi
bulmak açısından testleri yeniden düzenlemenize olanak tanır. Belirli bir teste açıklamalar eklenebilir.

Bir testin seçilmesi
Belirli bir testi görüntülemek için, Test
pencere sekmesine tıklayın ve ardından
vurgulamak için istediğiniz teste
tıklayın.
Belirli bir testi bulmayı kolaylaştırmak
için sütun başlıklarından birine tıklayın.
Örneğin sıralamayı küçükten büyüğe
sıralamadan (eskiden yeniye doğru)
büyükten küçüğe sıralamaya (yeniden
eskiye doğru) dönüştürmek için Tarih
ve Saat sütun başlığına tıklayın.

Seçili bir teste açıklamalar eklenmesi
Test açıklamaları hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa Test açıklamalarının girilmesi ► 22.
Test seçili haldeyken aşağıdaki yöntemlerle açıklamalar ekleyebilirsiniz
•

Görüşler ekranı, ya da

•

Görüşler penceresinde düzenleme araçları bulunmaktadır.

Açıklamalar hem Test hem de Görüşler penceresinde görülebilir.

Özel bir amaç için bir testi işaretlemek için (örneğin anormal sonuçları belirtmek için) bu benzeriz tanımlayıcı simge ile
işaretli sütun başlığı altındaki onay kutusunu seçin:
.
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Seçili bir testin silinmesi
Bir testi silmek için o testi seçin ve Testi Sil seçeneğine tıklayın. Bir testin seçilmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa
Bir testin seçilmesi ► 19.

Dikkat • Seçilen bir testi silmeye karar verirseniz ve istemcide Evet seçeneğine tıklarsanız, test verileri kalıcı olarak
silinir. Testi geri almak mümkün değildir.

Videoların silinmesi
Sürücüde disk alanı oluşturmak için gerekli olmayan videoların silinmesi önerilir. Bir video silindikten sonra video verileri
kurtarılamaz.

Videoları Otomatik Kaydet için Genel seçeneklerindeki ayar Kapalı olarak ayarlıysa, her yeni video/videolar
oluşturulduğunda, o videoyu/videoları kaydetmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj belirir. Bu seçenek, yalnızca ihtiyaç
duyulan videoları kaydetmenize olanak sağlar.
Test hem göz videosunu hem de oda videosunu içeriyorsa, sadece göz videosunu veya sadece oda videosunu silmek
mümkün değildir.
Seçili bir teste ait videoyu/videoları silmek için Videoyu Sil seçeneğine tıklayın. Bir testin seçilmesi hakkında daha fazla
bilgi için bkz. sayfa ► 19.

Bir testin yeniden adlandırılması
Bir test yanlış ad kullanılarak gerçekleştirildiyse, (örneğin seçilen Kalorik test Sol Soğuk iken gerçekleştirilen Kalorik test
Sağ Soğuk ise), söz konusu test yeniden adlandırılabilir. Testi Yeniden Adlandır seçeneğine tıklayın. Test listesinin açılır
listesinden yeni test adını seçin. Görüş Reddedildi durumu doğru değilse, Görüş Reddedildi onay kutusunu seçin veya
seçimini kaldırın. Kaydet seçeneğine tıklayın.
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Baş İmpulsu video
Videoların Baş İmpulsu Yürüt penceresinden silmekle ilgili bilgi almak için bkz. sayfa ► 108.

Video Kaydetme/Oynatma video
Videolar menüsünden video/videolar silmek için Video Kaydetme/Oynatma seçeneğine tıklayın. Yürüt seçeneğine
tıklayın. Test vurgulanmazsa, seçmek istediğiniz teste tıklayın. Videoyu Sil seçeneğine tıklayın.

Dikkat • Seçilen teste yönelik videoyu seçmeye karar verir ve istemcide/istemcilerde Evet seçeneğine tıklarsanız, video
verileri kalıcı olarak silinir. Video verilerini geri getirme olasılığı yoktur.
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Test açıklamalarının girilmesi
Test açıklamaları, düzenleme araçlarını içeren Görüşler penceresinde eklenir.

Görüşler penceresi
(Baş İmpulsu )

Seçili metni keser
Seçili metni kopyalar
Kesilmiş veya kopyalanmış metni yapıştır
Kalın formatlama uygular
İtalik formatlama uygular
Altı çizili formatlama uygular
En son aksiyondan başlayıp aksiyonların
yapılma sıralamasının tersi sıralamada
ilerleyerek aksiyonları (metin girişi, metin
formatlama vb.) geri alır
Geri alma aksiyonunu en son geri almadan
başlayıp geri alma aksiyonlarının tersi
sıralamada ilerleyerek tersine çevirir.

Test sırasında eklenen açıklamalar test tipi ve oturuma göre kaydedilir ve seçili testin Görüşler penceresinde
görüntülenebilir ve düzenlenebilir.

Açıklamaların düzenlenmesi
Açıklamalar hem Test hem de Görüşler penceresinde görülebilir.

Açıklamalar, seçilen testin Görüşler penceresinden düzenlenebilir. Test penceresinin Görüşler sütununda, metin
eklenebilir ve silinebilir.

Rapor Seçeneklerini Gözden Geçir penceresindeki açıklamalar
Analiz sırasında eklenen test açıklamaları Rapor Seçeneklerini Gözden Geçir penceresinde görüntülenebilir, ancak
düzenlenemez. Açıklamalar rapora dahil edilebilir.
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5.2

Test Listesi - kombine test analizi
Bu test listesi penceresi, bir kombine test analizine dahil edilecek testleri seçmenize olanak sağlar. Bu kombine test analizi,
analiz penceresinde (örneğin Baş İmpulsu testlerinin Altıgen Grafik analizi) ve raporda görüntülenir.
Dahil edilecek testlerin seçilmesi
Test/testler eklemek için, Göster sütununda test adının yanında bulunan düğmeye tıklayın. Bir testi/testleri kaldırmak
için, Göster sütununda test adının hemen yanında bulunan düğmeye tıklayın.
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6

Hasta veri girişi/listeleri
Mevcut Hasta grubu
Mevcut Hasta grubu, o anda açık olan hasta hakkında bilgi verir.

•

Hasta bilgilerini değiştirmek için Düzenle düğmesine tıklayın

•

Mevcut hastayı kapatmak ve geçici yeni bir hasta başlatmak için Kapat düğmesine tıklayın

Not • Eğer hasta açık değilse geçici hasta mevcuttur. Geçici hasta, hasta verilerini girmeden test işleminin başlamasını
sağlar.

Hasta kaydının oluşturulma tarihi ve saatine göre geçici hastaya özgün bir numara verilir (yyyymmddhhmmss: yyyy=yıl,
mm=ay, hh=saat, dd-gün, mm=dakika ve ss=saniye).
Veri kaydedildiğinde geçici hasta bilgilerini düzenlemeye yönlendirileceksiniz. Mevcut hasta bilgilerini düzenleme
hakkındaki bilgiler için bkz. sayfa ► 25.

Hasta grubu
Bu grup yeni bir hasta oluşturmanıza, mevcut hastaların bir listesini görüntülemenize ve bir hastaya yönelik mevcut tüm
testleri incelemenize olanak sağlar.

Yeni Hasta
Yeni hasta bilgisi girmek için Yeni Hasta düğmesine tıklayın ve hasta bilgilerini forma ekleyin:
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•

Boş bırakılamayacak olan girişler, yıldız işareti (*) ile gösterilir.

•

Bütün girişler için maksimum karakter sayısı 45'tir.

•

Hastanın Kimliği rakamlardan, harflerden ya da rakam ve harf birleşiminden oluşabilir.

•

Cinsiyeti ayarlamak için aşağı oka tıklayın ve uygun girişi seçin.

•

Doğum tarihi formatı, bilgisayar ayarına göre belirlenir ve mm/dd/yyyy ya da dd/mm/yyyy olarak gösterilir; burada
mm=ay, dd=gün ve yyyy=yılı belirtir. Sadece rakamsal girişler yapılabilir (alfa karakterler kullanılamaz).

Not • Hasta için baş impulsu kazançlarında kullanılan yaş tabanlı normatif verileri belirlemek için hastanın doğum
tarihi gereklidir.

Değişiklikleri kaydetmeden formu kapatmak için İptal düğmesine tıklayın. Verileri kaydetmek için Kaydet seçeneğine
tıklayın.

Not • Sistem, zorunlu bir girişin yapılmamış olduğu ilk durumda sizi bir mesajla uyarır.

Mevcut hasta

Not • Hasta listesi işlemlerinin tam açıklaması ► 174. sayfadan başlayarak sunulur.

Hastalar grubundan, Hasta Listesi ögesine tıklayın. Ekrana gelen pencere mevcut hastalara erişimi sağlar. Hasta bilgileri,
hasta adı ve kimlik numarası gibi bilgi türlerine göre sütunlara ayrılmıştır.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Bazı sütunlar, tanımlayıcı bilgilerin birkaç karakterini girerek belirli bir hasta için arama yapmaya olanak sağlar:
Soyadı.

Arama özelliğinin kullanılabilir olduğu bu sütunlar için sütun başlığının altına tıklayın. Dikey bir
imleç (A) ve aramayı silmek için bir düğme (B) belirir.
•

Arama yapmak için bir veya daha fazla harf ya da sayı girin.

•

Girilen metni silmek için

ögesine tıklayın.

Mevcut bir hasta için toplanan testler ilgili test sütununda bir onay işareti ile gösterilir:

Okülomotor
Baş İmpulsu
Konumsal
Kalorik
Videolar (Frenzel Videosu)

Not • Benzersiz tanımlayıcı sembol (

), kullanıcının özel bir amaç için bir ya da daha fazla testi ya da videoyu

işaretlediğini belirtir (örneğin anormal sonuçlar, araştırma için kullanılacak sonuçlar vb. olabilir)

Hasta seçmek için hasta adına tıklayın. Hasta listesinin alt kısmındaki düğmeler hasta dosyasını açıp düzenlemenize olanak
tanır:

26
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•

Test sonucunu görüntülemek amacıyla hastayı açmak için Aç düğmesine tıklayın (ya da çift tıklayın).
Hasta için daha önce toplanmış veriler her bir test tipi adının yanında bir onay
işaretiyle gösterilir.

Not • Açık olan hasta hakkında toplanan tüm testlerin listesi için Test
Listeleri grubundan Toplanan Testler seçeneğine tıklayın. Testler, test
tarihine göre düzenlenir. Bkz. sayfa ► 29.

•

Mevcut hasta bilgilerinde değişiklik yapmak için Düzenle düğmesine tıklayın.
Hasta bilgilerini bu formda değiştirin:

Boş bırakılamayacak olan girişler, yıldız işareti (*) ile gösterilir.

Otometrics - ICS Impulse USB
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İki hastanın birleştirilmesi
Birleştir penceresi, iki hastanın verilerinin tek bir hastada kombine edilmesine olanak sağlar.
1.

Hastalar grubundan, Hasta Listesi ögesine tıklayın.

2. Birleştir pencere sekmesine tıklayın.

Not • Açık olan bir hastayı birleştirmek mümkün değildir. Seçilen ilk hasta Birinci Hasta olarak tanımlanır.
Seçilen ikinci hasta İkinci Hasta olarak tanımlanır.

3. Birleştirilecek iki hastayı seçin.

Not • İkiden fazla hasta seçildiyse bu hastaları birleştirmek mümkün değildir.

4. Birleştir seçeneğine tıklayın. (Düğme, ekranın sağ alt köşesinde yer almaktadır.)
5.

Birinci Hasta listesinden veya İkinci Hasta listesinden, birleştirilmiş dosyalardan oluşturulan yeni dosyada
birleştirilecek gereken Soyadı, Adı, Hastanın Kimliği, Cinsiyet ve Doğum Tarihi ögelerini seçin.
Not • Hasta listelerinin hiçbirinde hiç girdi olmasa da her bir alan için bir seçim yapılmalıdır. Veriler, ilk
oluşturulan hastada birleştirilir.

6.
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Tamam seçeneğine tıklayın. Seçilen hasta dosyalarının başarılı bir şekilde birleştirildiğini onaylayan bir mesaj
görüntülenir.

Otometrics - ICS Impulse USB

6 Hasta veri girişi/listeleri

Toplanan Testler listesi
Açık olan hasta hakkında toplanan tüm testlerin
listesi için Test Listeleri grubundan Toplanan
Testler seçeneğine tıklayın. Testler, test tarihine
göre düzenlenir.
Pencere, söz konusu hasta için toplanan tüm
verileri içerir. Testler, tarihe ve test grubuna göre
düzenlenir. (En güncel testler en son listelenir).
Her bir test grubunda, o grup için gerçekleştirilen
tüm test tipleri bulunur.
Belirli bir tarihe ya da belirli bir test grubuna ait
test listesini gizlemek için ▶ simgesine tıklayın.
Test verilerini görüntülemek için bir test adına
tıklayın. Test listeleri hakkında bilgi almak için bkz.
sayfa ► 19.

Oturumu kapatma
Oturumu kapatmak için ekranın sol alt köşesindeki Oturumu Kapat (A) düğmesine tıklayın.

Otometrics - ICS Impulse USB
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7

Ön test kurulumu

7.1

Hastanın hazırlanması
İkaz • Baş impulsu (itme) testi boynunda yara olan hastalara ya da doktorları tarafından boyun hareketlerini
kısıtlaması ya da bu hareketlerden kaçınması söylenilen hastalara uygulanmamalıdır.

Test işleminden önce hastalara şu genel uyarıları belirtin:
•

Testten önce 48 saat boyunca alkol almayın.

•

Göz çevresine makyaj yapmayın.

•

Rahat kıyafetler giyin.

7.2

Gözlüklerin hazırlanması

7.2.1

Temizlik ve bakım
ICS Impulse gözlükleri, önleyici bakım gerektirmez. Temizleme ve bakım ile ilgili olarak aşağıda tavsiye edilen kurallara
uyun.
•

Gözlükler kullanımda değilken lens kapağını kameraya takılı tutun.

•

Cihazı temiz ve mümkün olduğunca tozsuz tutun. Tozu yumuşak bir bez kullanarak temizleyin.

•

Gerekirse hafif bir deterjan ve su çözeltisi ile ıslatılan nemli bir bez kullanarak gözlük muhafazasını temizleyin.
Gözlüklerin içine nem kaçmasına izin vermeyin. Nemi soğutma fanından uzak tutun.

Dikkat • Gözlük bileşenlerine su ya da diğer temizlik solüsyonları sıkmayın ya da bunlara batırmayın. Bu elektronikleri
ve/veya optikleri kirletebilir.

•

Gerekirse aynayı ve/veya kamera merceğini temin edilen temizleme bezi ile temizleyin. Ayna yüzeylerinde parmak
izlerinin olması göz bebeğinin yanlış tespit edilmesine neden olabilir. Kamera veya ayna temiz değilse, veri toplanması
sırasında artefaktlar görülür.

Dikkat • Ayna veya kameranın yanlış temizlenmesi yüzeyleri çizebilir.

Dikkat • Gözlüğün muhafazasında küçük bir soğutma fanı bulunur. Fan kanatlarında bir engel olmamasını sağlayın.
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7.2.2

Gözlük kayışının değiştirilmesi
1. Yüz pedini çıkarın.
2. Bir kalem kullanarak plastik klipsi aşağıya itin ve gözlüğe bağlı
kayış klipsini çekin.
3. Diğer taraf için de tekrar edin.
4. Kayış üzerindeki her iki klipsten kabloyu sökün.

5. Yeni bir kayış takımı alın
6. Kayış klipsini gözlüğün her iki tarafına takın.
7. Kabloyu kayış üzerindeki her iki klipse iliştirin.

7.2.3

Yüz yastığının değiştirilmesi
Not • Tek kullanımlık yüz yastığı, her yeni hasta için değiştirilmelidir.

1. Yüz yastığını çıkarmak için gözlükleri kameranın karşı yönünde yavaşça esnetin ve yüz yastığını çıkarın. Yüz yastığını diğer
taraftan çıkarın.
2. Kullanılan yüz yastığını uygun bir şekilde atın.
3. Yeni bir yüz yastığı alın.
4. Yüz yastığı sekmesini gözlüklerin kamera tarafında bulunan delik ile hizalayın.
5. Yüz yastığının burun siperi içerisinde olduğundan emin olun.
6. Gözlükleri karşı taraftan yavaşça esnetin, yüz yastığını gözlüklerin bu tarafında bulunan delik ile hizalayın.
7. Her bir taraftan bastırarak her iki tarafın da tam olarak yerleştiğini iki kez kontrol edin.

Otometrics - ICS Impulse USB
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7.3

Gözlüklerin yerleşimi
Gözlükler doğru bir şekilde yerleştirildiğinde burun kemiği üzerine rahatlıkla oturur ve test boyunca kaymaz.

Dikkat • Gözlüklerin doğru şekilde takılması önemlidir. Gözlüklerin yanlış takılması yanlış veri toplanmasına neden
olabilir. Gözlüklerin kayması genellikle yanlış (çok yüksek) kazanç değerlerine neden olur.

Not • vHIT eğitim videosunda ya da www.icsimpulse.com adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

1. Gözlükleri hastaya takmadan önce şunlardan emin olun
–

gözlüklerde yeni kullanılmamış yüz yastığı olmalı. Bkz. sayfa ► 31.

–

ayna temiz olmalı. Bkz. sayfa ► 30.

Not • Tek kullanımlık, atılabilir yüz yastığı, her yeni hastada değiştirilmelidir.

Dikkat • Yanlış temizleme, ayna yüzeylerini çizebilir.

2. Gerekirse gözlük kayışını değiştirin. Bkz. sayfa ► 31.
3. Gözlükleri hastanın burun kemiğinin üzerine yerleştirin.
4. Gözlük kayışını hastanın kulaklarından ve başının arkasından geçirin.
5. Kayışı, gözlükler test sırasında kaymayacak şekilde sıkın.
6. Test sırasında başın hareket edebilmesi için kablolarda biraz esneklik payı bıraktıktan sonra kablo klipsini hastanın
omzunun üzerindeki kıyafete tutturun.
7. Gözlerin tamamen açık ve göz kapaklarının göz bebeğinin algılanmasını engellemeyecek şekilde konumlandırıldığından
emin olun. Gerekirse göz etrafındaki deriyi ayarlayın:
Göz altındaki deriyi çekerek ve gözlüklerin yerine oturmasını sağlamak için yeniden konumlandırarak gözlükleri alt
kısmından eğimlendirin. Göz üzerindeki deriyi çekerek ve gözlüklerin yerine oturmasını sağlamak için yeniden
konumlandırarak gözlükleri üst kısmından eğimlendirin.
8. Gözlüklerin duruşunu görsel olarak inceleyin.
9. Gözlükleri hastaya taktıktan ve gözlük kayışını sıktıktan sonra gözlüklerin hastanın yüzüne nasıl oturduğunu kontrol edin.
Gözlükler ve hastanın yüzü arasında boşluklar varsa gözlükler kayabilir. Bu durumda yüz yastığı #2'yi kullanmayı deneyin.
Boşluklar, yüz yastığı #1 kullanılması durumunda genellikle düz nasal köprüsüne sahip hastalarda görülür. Bu durum
Asya kökenli kişilerde oldukça yaygındır.
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Yüz yastığı tipleri
Yüz yastığı #1

Yüz yastığı #2

Gözlüklerin takılması
Gözlükleri yanlış takma

Gözlükleri doğru takma

Otometrics - ICS Impulse USB
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Yanlış yüz yastığının kullanılması, düşük veri kalitesiyle sonuçlanabilir.
Örnek 1- Bir Koreli'den toplanan veri
Yüz yastığı #1 ile

Kazanç değerleri dağınıktır ve göz çizgi grafiği, baş çizgi grafiğine göre daha büyüktür. Bu veriler, gözlük kaymasının
sonucudur.
Yüz yastığı #2 ile

Kazanç değerleri topludur ve göz çizgi grafikleri daha küçük bir ölçüdedir. Bu veri, gözlüklerin doğru şekilde takıldığının
göstergesidir.
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Örnek 2- Bir Filipinli'den toplanan veri
Yüz yastığı #1 ile

Kazanç değerleri topludur ve göz çizgi grafiği, baş çizgi grafiğinin altındadır. Bu veri, gözlüklerin doğru şekilde
takıldığının göstergesidir.
Yüz yastığı #2 ile

Kazanç değerleri dağınıktır ve göz çizgi grafikleri gürültülüdür. Yüz yastığı #2'nin rahatsız oluşu hastanın çok fazla göz
kırpmasına sebep oldu ve baş impuls manevrası süresince sabitleme noktasına odaklanmasını engelledi.
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7.4

Görüş reddedildi solüsyonu ve gözlüklerin yerleşimi

7.4.1

'nin Hazırlanması
1. Testi tümüyle karanlık bir odada yapmayın. Anlaşılması kolay GÖRÜNMEYEBİLİR ancak optimum sonuçlar açısından,
hasta için tümüyle ışık sızdırmaz bir test ortamı elde etmek amacıyla biraz ortam oda ışığı faydalıdır.
2. Uzun kirpiklere sahip hastalar için varsa rimelin temizlenmesi tavsiye edilir. Sağ göz ölçeğinin (göz bebeğinin izlenmesi
ve gözün kaydedilmesinde kullanılan) siyah penceresinin iç kısmında biriken rimel hem göz bebeği izleme hem de gözü
kaydetme işlemini olumsuz etkiler.

Önemli • SİYAH PENCEREYE DOKUNMAYIN.
Sağ göz ölçeğini ele alırken siyah pencereye dokunmayın. Ciltteki yap, camdaki buğulanma önleyici kaplamanın
etkililiğini azaltır. Parmak izleri, gözbebeklerinin izlenmesini zorlaştırır.

3. Görüş reddedildi çözümü temin edin (sağ göz için bir ölçek ve sol göz için bir göz bandı içerir).

Dikkat • Tek kullanımlık, reddedilen görüşlü solüsyon, her yeni hasta için yenilenmelidir ve temizlenmemeli veya
yeniden kullanılmamalıdır.

Sağ göz ölçeği

Sol göz bandı

4. Hastaya kısa bir süre için tümüyle karanlıkta kalacağını bildirin. Hiçbir şey göremiyor olmalarına rağmen gözlüklerin göz
hareketlerini kaydedebildiğini belirtin.

7.4.2

Sağ göz ölçeğinin takılması
1. Ölçeğin arka tarafındaki plastik desteği çıkarın.
2. Hastadan gözünü tam açmasını isteyin.

Not • Hastadan daha yüksek konumda durmak yerine hastayla aynı seviyede oturmanız halinde ölçeği yerleştirmek
daha kolay olacaktır.

3. Hastadan düz ileri bakmasını isteyin. Göz bebeğinin siyah pencerenin ortasında olması beklenir.
4. Hastanın göz kapağı düşerse, ölçeği yerleştirirken göz kapağını yukarıda tutun. Bu, test sırasında hastanın gözünü tam
açık tutmaya yardımcı olacaktır.
5. Ölçeğin iç kenarını geri kıvırıp sırt kısmını burunun sağ tarafına yaslayın.
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A. Sırt

B.

İç kenarı geri katlayın

6. Ölçeğin gözün üzerinde ortalandığından (yukarı veya aşağı açı oluşturmadığından) emin olun.

Önemli • SİYAH PENCEREYE DOKUNMAYIN.
Sağ göz ölçeğini ele alırken siyah pencereye dokunmayın. Ciltteki yap, camdaki buğulanma önleyici kaplamanın
etkililiğini azaltır. Parmak izleri, gözbebeklerinin izlenmesini zorlaştırır.

7. Kenarlara dikkatli bir şekilde basarak tüm kenarlar boyunca bir sızdırmazlık oluştuğundan emin olun. Ölçeğin ışık
sızdırmadığından emin olun.

7.4.3

Sol göz bandının takılması
1. Göz bandının arka tarafındaki plastik desteği çıkarın.
2. Hastadan gözünü kapatmasını isteyin.
3. Göz bandını geniş tarafı buruna gelecek şekilde yerleştirin. Göz bandının gözün üzerinde ortalandığından (yukarı veya
aşağı açı yapmadığından) emin olun.
4. Kenarlara dikkatli bir şekilde basarak tüm kenarlar boyunca bir sızdırmazlık oluştuğundan emin olun. Göz bandının ışık
sızdırmadığından emin olun.

7.4.4

Işık geçirmezliği doğrulayın
1. Gözlerin alışması için hastaya birkaç dakika verin.
2. Hastaya herhangi bir ışık görüp görmediğini sorun. Hastanın doğrudan bir ışık ampulüne (spot lambası, halojen, akkor)
bakmasına izin VERMEYİN.
3. Görüş reddedildi ölçeği ve göz bandı takılı halde ve hasta ışık algılamıyor durumda iken gözlükleri hastaya takma
işlemine geçin.

7.4.5

Gözlüklerin görüş reddedildi solüsyonu üzerine yerleştirilmesi
Not • Gözlükleri görüş reddedildi solüsyonunun üzerine yerleştirmeden önce gözlüklerde yeni bir kullanılmış yüz yastığı
bulunduğundan emin olun.

1. OTOsuite Vestibular yazılımında, Okülomotor veya Konumsal test grubundan bir test açın; ya da Videolar test
grubundan Video Kaydetme/Oynatma ögesini açın.
2. Gözlükleri, ölçek gözlüklerin içinde ortalanmış şekilde hastaya yerleştirin.

Otometrics - ICS Impulse USB

37

7 Ön test kurulumu

3. Kayışı gözlükler test sırasında hastanın üzerinde duracak şekilde sıkın; ancak gözlüklerin baş impulsu testinde gereken
kadar sıkı olmasına gerek YOKTUR.

Not • Kayış, yalnızca gözlüklerin test sırasında (spontane nistagmus, bakış, konumsal) yerinde durmasını sağlayacak
kadar sıkı olmalıdır. Kayışı, baş impulsu testindeki kadar sıkmamaya dikkat edin. Çok sıkı bir kayış, görüş reddedildi
solüsyonunu yüze doğru çok bastırarak göz hareketi kaydını daha da zorlaştıracak bir konforsuzluğa neden olur.

4. Gözün ölçeğin penceresi içinde ortalandığını kontrol edin.
İyi Pozisyon

Kötü Pozisyon

A. Dikey olarak ortalanmamış: Gözün üzerinde göz kapağının daha fazla kısmı
görünmelidir.
B. Dikey olarak ortalanmamış: Gözün altındaki alanın daha azı görünmelidir.
C. Yatay olarak ortalanmamış: ölçeğin iç kenarı buruna yeterince yakın
değildir. Gözün köşesinin ölçeğin kenarında olduğuna dikkat edin.
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7.4.6

Görüş reddedildi ölçeği ve göz bandının çıkarılması
Not • Görüş reddedildi ölçeğini ve göz bandını yavaşça çıkarmak, hızla çıkarmaya göre daha konforludur. Gerekirse
hastanın cildiyle ölçek ve/veya bant arasında yerleştirilen bir miktar su, bunları çıkarmayı kolaylaştırır.

1. Hastadan gözlerini kapatmasını isteyin.
2. Ölçek ve bandı hastanın yüzünden YAVAŞÇA çekin.
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8

Okülomotor

8.1

Test ortamı
Ortam değişebilir ancak her halükarda, hastayı duvardan (ya da yansıtma yüzeyi olarak kullanılabilen başka bir sert yüzeyden)
en az bir metre uzağa yerleştirmenize olanak sağlamalıdır.Bu konum, kalibrasyon için ve Seğirme ve VOR testleri için
kullanılacaktır. Bakış (Bakış, Spontane) ve Eğim Sapması testleri için, hastanın yalnızca oturur veya sırtüstü konumda
konforlu bir şekilde yerleştirilmiş olması ve başının 30° açıyla konumlandırılması gerekir.

Kalibrasyon ve Test Amaçları için:

Not • Hasta sabit ve dönmeyen bir sandalyeye oturtulmalıdır.

1. Hastayı, sabitleme noktasının önünde en az bir metre uzağa yerleştirmenize olanak sağlayan bir duvar seçin.
2. Sistem ile birlikte temin edilen sabitleme noktalarından birini, hastayı doğrudan sabitleme noktasının önüne
yerleştirmenizi sağlayan bir konumda duvara yansıtın.

8.2

Test sırasında göz hareketi video kaydı
Not • Kaydet Toplanan verileri oynatabilmek için kontrol edilmelidir.

Video penceresi, gözün görüntüsünü görüntüler.
Varsayılan olarak Kaydet (A) seçilidir. Göz video kaydı ve veri toplama işlemleri aynı anda başlar.

8.3

Gözbebeği algılama
Yalnızca gözlüklerin doğru yerleşimini gösteren talimatlar için bkz. sayfa ► 32.
Görüş reddedildi solüsyonunun doğru yerleşimini gösteren talimatlar için bkz. sayfa ► 36.
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1. Testi seçin: Bakış, VOR, Eğim Sapması, veya Seğirme.
2. Test tipini seçin. Örneğin Bakış testi için üç test tipi bulunmaktadır: Bakış ve Spontane.

Not • Kalibrasyon yaparken Görüş Reddedildi seçili olmamalıdır.

3. Görüş reddedildi solüsyonu kullanılıyorsa, Görüş Reddedildi onay kutusunu seçin.

Not • Lisans olmadan, test sırasında Burulma göz titremesi olup olmadığını belirlemek mümkün değildir. Lisans satın
alındığında bir göz hareket çizgi grafiği ve SPV grafiği sunar.

4. Burulma verisi toplamak için, Burulma onay kutusunu seçin. (Burulma seçeneğinin varsayılan olması için, Test
Seçenekleri içerisinden bu test grubuna dair geçerli pencerede bu test türüne yönelik seçeneği seçin.) Burulma
seçiliyken video dosyası boyutundaki büyümeyi görmek için bkz. sayfa ► 256.
5. Test manevrasını seçin (A). Örneğin Bakış testi için yedi manevra bulunmaktadır: Ortala, Sol, Yankı Sol, Sağ, Yankı
Sağ, Yukarı, ve Aşağı.

Not • Bu Görüş Reddedildi veya Burulma ögelerden birinin seçilmesi, toplanan kare hızını 60 fps (saniye başına kare
sayısı) yapar. Bu hız, kamera perdesinin daha uzun süre açık kalmasına olanak sağlar (ışığa maruz kalma oranını
artırır); bu da daha iyi görüntü kalitesi sağlar.
Görüş Reddedildi seçiliyken, test listesindeki görüş reddedildi sütununa bir onay işareti yerleştirilir.

6. Burulma verisi toplanıyorsa
A. Hastadan düz ileri bakması ve gözlerini tamamen açık tutması için talimat verin.
B. Yakala seçeneğine tıklayın. Burulma referans çerçevesi, Test Kurulumu penceresinin sağ alt köşesinde
görüntülenir.
Burulma göz hareketi olup olmadığını belirlemek üzere, referans çerçevesi toplanan verilerle karşılaştırılır. Referans
çerçevesi, sonraki tüm SPV testleri için kullanılabilir. Kalite kötüyse, hastaya yeniden talimat verin ve tekrar Yakala
seçeneğine tıklayın.
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İyi Kalite

Kötü Kalite

7. Hastayı konumlandırın. Bkz. sayfa ► 40.
8. ROI'yi (İlgi Bölgesi) göz bebeği etrafına konumlandırın:
–

yeşil kutu üzerine tıklayın ve bunu göz bebeği üzerine ortalamak için sürükleyin ya da

–

göz bebeğini yeşil kutu içerisine ortalamak için göz bebeği üzerine tıklayın.

9. Video penceresinde, görüntülenen resmin türünü seçin: Gri Tonlamalı Görüntü (A) or Gözbebeğinin Konumu (B).

Not • Gri Tonlamalı Görüntü veya Gözbebeğinin Konumu seçimi, yalnızca gözbebeği algılamasını ayarlamak için
kullanılır. Göz videosu her zaman gri tonlamalı olarak kaydedilir.

10. Eğer göz bebeği otomatik olarak algılanmazsa Otomatik Eşik seçeneğini seçin. Sistem, artı göstergesini göz bebeği
üzerine odaklar.
11. Hastadan sabitleme noktasına bakmasını isteyin. Artı göstergesini izleyerek göz bebeği hareketini inceleyin. Artı
göstergesi gözbebeğini takip edemezse (kayarsa ve göz bebeğinde odaklanmazsa) ayarlamak için eşik kaydırma
çubuğundaki + veya – düğmesini kullanın.
Göz bebeğini algılama, sistemin kalibrasyon sırasında ve verileri toplarken göz bebeğini doğru bir şekilde takip ettiğini
gösterir.
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Not • Göz bebeğinin beyaz daire resminin dışarısında kalan beyaz alanları kaldırmak için ek ayarlamalar yapın.

12. Kabul etmek için Tamam ögesini seçin ROI Konumu.
13. Kalibrasyon daha önceden yapılmadıysa ► 43. sayfadan devam edin.

8.4

Kalibrasyon
Dikkat •

Bu işlem sırasında her iki lazer de açılır. Lazerlere doğrudan bakmayın. Burada belirtilenlerin dışında

kumanda kullanımı ya da ayarlar ya da işlem performansı, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya neden olabilir.

1. Her iki lazeri de açmak için Lazerler Açık seçeneğine tıklayın.

2. Hastadan, sabitleme noktasının her iki tarafına da eşit uzaklıkta olan sol ve sağ noktaları belirtmesini isteyin.

3. Hastadan önce sol noktaya daha sonra sağ noktaya bakmasını isteyin. Video penceresinde, ince artı göstergesinin göz
bebeğini takip etmeye devam ettiğini kontrol edin.
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Not • Baş ve göz verilerini izlemek için Gerçek Zamanlı Çizgi Grafikler (saniye cinsinden X ekseni penceresini
kullanın. Turuncu baş çizgi grafiğini ve yeşil göz çizgi grafiğini inceleyerek hastanın (sabitleme noktasına bakmak
yerine) başını mı yoksa gözlerini mi hareket ettirdiğini, gözünü çok sık mı kırptığını ya da verilen talimatlara uyup
uymadığını (Uyum halinde değil) söyleyebilirsiniz.

4. Artı göstergesi gözbebeğini takip edemezse (kayarsa ve göz bebeğinde odaklanmazsa) ayarlamak için eşik kaydırma
çubuğundaki + veya – düğmesini kullanın.
Kalibrasyon işleminde hastadan bakışlarını, lazer açık olduğunda görünen iki nokta arasında değiştirmesi istenir.
Hastanın bakışları bir noktadan diğerine gittikçe sistem, göz bebeğinin hareketlerini takip eder.

Not • Hasta kalibre edilemezse (örneğin görüş o kadar zayıftır ki hasta sabitleme noktasını ya da lazer ışını noktalarını
göremez), kalibrasyon varsayılan değerini (∆ = 21) kullanmak için Varsayılan düğmesine tıklayın. Varsayılan ögesine
tıklamadan önce hastanın sabitleme noktasına düz biçimde baktığından emin olun.

İki lazer ışını noktası arasındaki göz hareketi ölçülür ve lazer ışını noktalarının gözlüklerden yansıtıldığı bilinen değerlere
karşı kalibre edilir. Kalibrasyon değerleri, merkezin soluna ve sağına 7,5 derece eşit olan piksel konumu ile ilgilidir. Sol
ve sağ arasındaki fark, gözün 15 derece hareketi için olan piksel sayısına eşittir. Bu değerler, baş impulsu (itme) testi
sırasında göz hareketini analiz etmek için kullanılır.
5. Çalıştır seçeneğine tıklayın.

6. Hastaya sabitleme noktasına bakmasını ve başını kıpırdatmamasını söyleyin.
7. Lazer ışını noktasını takip etmesini söyleyin.

Not • Kalibrasyon değerleri otomatik olarak kaydedilir. Kayıtlı kalibrasyon değerleri tüm testleri için kullanılabilir.
Gözlükler çıkarılmadığı sürece testler arasında yeniden kalibre etmeye gerek yoktur. Hastanın dosyasından çıktığınızda
ve dosyayı yeniden açtığınızda kalibrasyonun tekrar yapılması gerekecektir.
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Kalibrasyon kontrolü
1. Hastadan, sabitleme noktasına bakmasını ve başını küçük açılarla iki yana hareket ettirmesini isteyin (yaklaşık 10
derece).
2. Göz ve baş hızlarının birbirine uygun olduğunu kontrol edin.

İyi kalibrasyon - Göz ve baş hızları birbirine uygun

(Kötü kalibrasyon örnekleri, Baş İmpulsu ögesinde gerçekleştirilen bir kalibrasyonu gösterir)

Kötü kalibrasyon - Göz hızı çok düşük

Kötü kalibrasyon - Göz hızı çok yüksek

3. Göz ve baş hızları birbirine uygun değilse, yeniden kalibre etmeniz ya da hasta geçmişini gözden geçirmeniz gerekir.
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Not • Hasta düşük frekanslı baş hareketleri sırasında yakalama seğirmesi yapması gerekiyorsa, bu ya vestibüler
kaybı ya da serebellar disfonksiyon ya da her ikisini gösterebilir. Test sonuçlarında, düşük frekanslı baş
hareketlerinde yakalama seğirmeleri tespit edildiyse, Head Impulse (Baş İmpulsu) testinin sonuçlarının dikkatle
yorumlanması tavsiye edilir. Normal sınırlar içinde OLMAYAN veriler çevresel ve/veya merkezi bir bozukluğa
bağlı olabilir. Kalibrasyon kontrolü sırasında yakalama seğirmeleri olan bir hastayı değerlendirmek için VOR
testlerini kullanın.

4. Kalibrasyon kontrol edildikten ve sonuçtan emin olduktan sonra Kabul Et düğmesine tıklayın.

Toplama penceresi açılır ve yazılım, baş impulsu verilerini toplamaya başlamak için hazırdır.

Dikkat • Kalibrasyon tamamlandıktan sonra gözlüklerin hastaya yeniden takılmaması tavsiye edilir.
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8.5

Toplamanın optimize edilmesi
Uygulama, iyi veri toplanmasını sağlamak amacıyla şu özellikleri sunar:
•

Harici Monitör
Gözün büyük görüntüsünü harici bir monitörde görüntüleme seçeneğine sahipsiniz. Bilgisayara harici bir monitör
bağlanırsa, monitörü göz videosunu kolayca görebileceğiniz bir yere yerleştirin. Göz videosunu harici monitörün yanı
sıra bilgisayar monitöründe de görüntülemek için

düğmesine tıklayın. Harici monitör, SPV testleri ve Geçen

Süre için gerçek zamanlı SPV değerini görüntüler. Bakış testleri için, Bakış Konumu, test sırasında göz hareketinin
ortadan olan derecesine göre değişir. Seğirme testleri için, test sırasında Kabul Edildi ve Toplananlar seğirme sayısı.
Oynatma sırasında, harici monitör göz videosunu görüntüler. Ayrıca, Test Seçenekleri test seçeneklerinde
belirlendiyse Baş Konumu Geri Bildirimi veya Senkronize Oda Videosu ögeleri de görüntülenir.
Not • Harici monitor baş impulsu testleri için desteklenmemektedir.

•

Baş Konumu Geri Bildirimi
SPV testleri için, Baş Konumu Geri Bildirimi seçeneği varsayılan ayardır. Bu seçeneğe ayarlandığında, hastanın kafa
(baş) konumuna ilişkin bir referans grafik bilgisayar monitöründe gerçek zamanlı olarak görüntülenir. Bu seçeneğin
ayarlanması hakkında bilgi için bkz sayfa ► 186.

8.6

Bakış testleri
Bu testlerde gözlükler, yatay ve dikey göz konumu verilerini toplamaktadır. Yüksek hız kamerası gözün resmini
yakalar.OTOsuite Vestibular yazılımı, göz konumu verilerini işler ve yavaş faz hızını (SPV) hesaplar.

Bakış testleri, bakış ve spontane göz titremesini değerlendirme yeteneği sunar. Bu iki test tipinin amacı, hastanın belirli
konumlara baktırıldığı durumda ortaya çıkan göz titremesini tanımlamaktır. Hasta tipik olarak oturur konumda veya kalorik
konumdadır (baş 30° eğik). Gözün konumu hesaplanır ve Bakış Konumu olarak görüntülenir.

Bakış
Bu test tipi, gözler farklı yönlere sabitlenmişken hastanın göz hareketini değerlendirir (Sol, Sağ, Yukarı, Aşağı ve Ortala).
İlave iki test koşulu vardır (Yankı Sol ve Yankı Sağ). Bu koşullar yankı göz titremesini değerlendirir. Bu test, hastanın sola
veya sağa bakmasıyla başlar. Ardından, hasta bakışını ortaya çevirirken veriler toplanır.
Hastayı değerlendiren kişi hastanın bakacağı uyaranı sağlayacaktır. Bu uyaran, testi yapanın parmağı, bir alet (örneğin kalem
ucu ya da saç tokası) ya da sunum uzaktan kumandasından bir duvara yansıtılan laser ışığı olabilir. Veya, görüş reddedildi
testinde olduğu gibi hastaya sözlü olarak seçilen yöne bakması söylenebilir. ANSI standardına göre, gözler merkezden sağa
ve sola 30°'ye ve ayrıca merkezden yukarı ve aşağı 25°'ye konumlandırılmış halde minimum 10 saniye süreyle
kaydedilmelidir. Bakış konumu, hastanın merkezden baktığı dereceye kadar olan dereceleri sunar. Değişen veya yön
değiştiren göz titremesini (nistagmus) değerlendirmek için gözler 2 dakikadan uzun bir süre kaydedilmelidir. Hastanın
yukarıda belirtilen derecelerden daha uzağa baktırılmasının diyagnostik açıdan alakasız olan uç nokta göz titremesine yol
açabileceğini unutmayın. Bakış testi, görüşle veya görüş reddedilmiş halde gerçekleştirilebilir.

Spontane
Bu test tipi, gözlerin herhangi bir uyaran olmadan birincil konumda düz ileri baktığı halde hastanın göz hareketini
değerlendirir. ANSI standardına göre, gözler minimum 20 saniye süreyle kaydedilmelidir. Hasta veya hastanın başı, oturur,
sırtüstü, çeneden göğse veya baş geriye yatırılmış gibi çeşitli koşullarda olabilir. Spontane testi, görüşle veya görüş
reddedilmiş halde gerçekleştirilebilir.

Diğer

Otometrics - ICS Impulse USB

47

8 Okülomotor

Bu test tipi, toplamak istediğiniz test tipini tanımlamanıza ve hastanın göz hareketini değerlendirmenize olanak sağlar.

8.7

Bakış verisi toplama
Veri toplarkenTest Seçenekleri içerisinde bulunan ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa ► 179.

Not • Geçici hasta, herhangi bir hasta verisi girmeden testi başlatabilir. Yeni bir hasta oluşturmak ya da mevcut
hastayı açmak için bkz. sayfa ► 24.

Veri toplarken, Baş Konumu Geri Bildirimi ekranını veya Senkronize Oda Videosu ögesini kullanarak baş hareketini
izleyebilirsiniz. Ayrıca hiç birini kullanmamayı da tercih edebilirsiniz. (Varsayılan ayar Test Seçenekleri içerisinde belirlenir.)

Not • Senkronize Oda Videosu kullanılıyorsa, veri toplama sırasında hastanın başının tamamının videoda
görünmesini sağlamak için kamera konumunu ayarlamanız gerekebilir. Ses kaydediliyotsa, kamerayı ortam
gürültüsünü en aza indirecek şekilde ayarlamak önemlidir.

1. Hastanın başını konumlandırın.
2. Orta referans noktasını ayarlayın:
A. Hastaya talimat verin.
B. Lazer Açık (A) ögesine tıkla.
C. Hastadan, duvarda beliren lazer noktasına bakmasını isteyin. Başın ortalandığından emin olarak, Ortala ögesine
tıklayın veya en az 2 saniye boyunca sunum uzaktan kumandasındaki sol butona basılı tutun. (Düğme
bırakıldığında ekran güncellenir).

3. Hastadan düz bir şekilde parmağınıza bakmasını isteyin. Bakış konumunun 0° olarak görüntülendiğini doğrulayın.
4. Seçime göre ilerleyin:
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•

Test koşulu - Yankı Sol hariç tümü
Hastadan, istenen bakış konumuna doğru uyaranı takip etmesini isteyin: Veri toplamaya başlamak için Başlat
düğmesine tıklayın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sol düğmeye basın.

•

Test koşulu - yalnızca Yankı Sol
Hastadan uyaranı sola veya sağa doğru takip etmesini isteyin. Veri toplamaya başlamak için Başlat düğmesine
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tıklayın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sol düğmeye basın. Toplamaya başladıktan sonra, hastadan bakışını
tekrar bakış konumuna yönlendirmesini isteyin.
Test seçeneklerinde belirlenen maksimum süre uzunluğunun ötesinde veri toplamaya devam etmek için Uzat
düğmesine tıklayın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sol düğmeye basılı tutun. Testin uzatıldığını onaylayan bir zil
tonu duyulur. Toplamayı durdurmak için Durdur düğmesine tıklatın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sağ
düğmeye basın.

Göz Pozisyon İzleri
Test Seçenekleri içerisindeki ayarlara bağlı olarak, yatay (HR) ve dikey (VR) göz hareket çizgi grafikleri Göz Pozisyon İzleri
penceresinde görüntülenir.Toplama sırasında çizgi grafiğe bir etkinlik işaretçisi (

) eklemek için, şu yöntemlerden birini

kullanın:
•

Sunum uzaktan kumandasında sol düğmeye basın.

•

Olay seçeneğine tıklayın.

Etkinlik işaretçileri, çizgi grafiğin altına eklenir.

SPV değeri
Gerçek zamanlı SPV (yavaş faz hızı) değeri (A), SPV tahmini etrafındaki değişkenlik miktarına göre hesaplanan tahmini bir
değerdir. Değer, pencerenin üst sağ kısmında yeşil veya turuncu renkle gösterilir.
•

Yeşil: Değişkenlik düşükken değerin güvenilir olma olasılığı yüksektir.

•

Turuncu: Değişkenlik yüksekken değerin güvenilir olma olasılığı düşüktür.

Not • Turuncu renkle gösterilen SPV değerleri, yanlış olmamakla birlikte daha az güvenilir kabul edilmelidir.

Bakış Konumu değeri
Bakış Konumu konum değeri (B), göz hareketinin ortadan olan derecesidir. Veri toplamaya başlamadan önce ve veriler
toplanırken konum görüntülenir. Sola doğru göz hareketi negatif bir değerdir. Sağa doğru göz hareketi pozitif bir değerdir.

Not • Okülomotor eğitim videosunda ya da www.icsimpulse.com adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Toplama penceresinde görüntülenenler şunlardır:
A. Test Tipi – verilerin toplandığı testin adı
(Ad, test yönünü ve test koşullarını içerir.)
B. Geçen Süre – test süresi
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C. Kare Hızı – saniye başına kare (fps) cinsinden veri alım frekansı
D. Kalibrasyon ∆ – kalibrasyon sırasında sağ ve sol göz konumları arasında ölçülen piksel cinsinden mesafe

Maksimum test süresine ulaşıldığından sistem otomatik olarak durur. (Maksimum test süresi Test Seçenekleri içerisinde
belirlenir.)
•

Test seçeneklerinde belirlenen maksimum süre uzunluğunun ötesinde veri toplamaya devam etmek için Uzat
düğmesine tıklayın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sol düğmeye basılı tutun. Testin uzatıldığını onaylayan bir zil
tonu duyulur. Toplamayı durdurmak için Durdur düğmesine tıklatın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sağ
düğmeye basın.

•

Testi erken durdurmak için Durdur düğmesine tıklayın veya sunum uzaktan kumandasındaki sağ düğmeye basın. Veriler
kaydedilecektir.

•

Testi, verileri kaydetmeden önceden durdurmak için İptal seçeneğine tıklayın.

Veriler analiz edilir ve Analiz penceresinde görüntülenir.

8.8

Bakış analizi
Belirli bir testi görüntülemek için, Test pencere sekmesine tıklayın ve ardından vurgulamak için istediğiniz teste
tıklayın. Bir testin seçilmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa ► 19.

8.8.1

Analiz penceresi
Test sonuçlarının analizi, normal görünüm modunda veya büyütülmüş modda görüntülenebilir. Bkz. sayfa ► 17.

Göz Pozisyon İzleri
Test Seçenekleri içerisindeki ayarlara bağlı olarak, yatay (HR) ve dikey (VR) göz hareket çizgi grafikleri Göz Pozisyon İzleri
penceresinde görüntülenir.
Görüntülenecek çizgi grafikleri değiştirmek için, çizgi grafik açıklamasındaki uygun onay kutusunu seçin veya seçimini
kaldırın. Test yeniden analiz edilirken yeni ayar korunur. Hastanın dosyası kapandığında veya o hasta için listeden başka bir
test seçildiğinde, ekran, Test Seçenekleri içerisinde seçilenlere bağlı olarak değişir.

Not • Hasta hala açıkken Test Seçenekleri içerisindeki bir ayarda yapılacak herhangi bir değişiklik, açık hastaya
uygulanır.
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Çizgi grafikler, imleç etrafında ortalanır. Rapor, imlecin etrafında ortalanmış olan Çizgi Grafikleri penceresinde görülen çizgi
grafik parçasını yazdırır.

Yavaş Faz Hızı grafiği
Bu grafiğin amacı, nistagmusun kuvvetine ilişki bir kayıt sunmaktır. Bu grafik, yatay sağ (HR ) ve dikey sağ (VR ) çizgi grafikler
için SPV algoritması tarafından tanımlanan ayrı ayrı nistagmus noktalarını görüntüler.
ÖAT Zirvesi (°/s), grafikte bir kare ile gösterilir.
Belirli bir noktayı seçmek için üzerine tıklayın veya noktalar arasında (atımlar arasında) geçiş yapmak için sol/sağ ok tuşlarını
kullanın. SPV penceresi (B).

Not • Burulma için göz hareket çizgi grafiğini ve SPV grafiğini görüntülemek için TR seçeneğine tıklayın.

Algoritma bir pik seçmezse, o iz için piki manuel olarak ayarlayın. Analizin ne zaman başlayacağını belirlemek için ► 52
sayfadaki Yeniden Analiz penceresinde bulunan tanıma bakın.

Pik ögesinin nasıl belirlendiğiyle ilgili bilgi almak için blz. sayfa ► 247.

Analiz Ayrıntıları - Bilgi

Test parametreleri listelenir:
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•

Test Tipi – verilerin toplandığı testin adı

•

Operatör – Veri toplanırken OTOSuite Vestibular yazılımında oturum açmış olan kişi

•

Kalibrasyon ∆ – kalibrasyon sırasında sağ ve sol göz konumları arasında ölçülen piksel cinsinden mesafe

•

Test Zamanı – veri toplama işleminin başladığı tarih ve saat

•

Geçen Süre – test süresi

•

Analiz Başlama Zamanı – analizin başladığı zaman

SPV değerleri
•

Nokta (°/s) – seçilen nokta (seçilen atım) için yavaş faz hızı

•

Pik – burada yavaş faz hızı piki ayarlanır
Pik ögesinin nasıl belirlendiğiyle ilgili bilgi almak için blz. sayfa ► 247.

•

Ort (°/s) – analiz edilen tüm verilerin ortalama hızı

•

Min (°/s) – analiz edilen tüm verilerin minimum hızı

•

Maks. – analiz edilen tüm verilerin maksimum hızı

Analiz Ayrıntıları - Görüşler
Test ile ilgili açıklamalar, testten önce, test sırasında ve testten sonra girilebilir. Açıklama eklemek ya da açıklamalarda
değişiklik yapmak için Görüşler pencere sekmesine tıklayın. Düzenleme araçları hakkında bilgi için bkz. sayfa ► 22.

Not • Daha önce Test penceresine eklenmiş olan metin, Görüşler penceresinde görünür.

Analiz Ayrıntıları - Yeniden Analiz

Analiz Başlama Zamanı - Tüm İzler
Bir çizgi grafikteki verileri analiz dışında tutmak için:
1. Siyah imleci Göz Pozisyon İzleri penceresinde yeni başlangıç zamanına taşıyın.
2. Analiz Ayrıntıları penceresinde, Yeniden Analiz sekmesine tıklayın.
3. Yeniden analiz etmek için şuna tıklayın:
•

İmleçten Yeniden Analiz Et - başlangıç zamanı imleç konumunu takiben bir sonraki dolu saniyeye ayarlanmış olan
tüm çizgi grafikleri analiz eder
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•

Tam Çizgi Grafiği Yeniden Analiz Et - tüm çizgi grafikleri baştan analiz eder

Not • Başlangıç zamanı Bilgi penceresinde görüntülenir.

SPV Grafiği
Not • Lisans olmadan, test sırasında Burulma göz titremesi olup olmadığını belirlemek mümkün değildir. Lisans satın
alındığında bir göz hareket çizgi grafiği ve SPV grafiği sunar.

HR, VR veya TR seçeneğini seçmek suretiyle değiştirilecek çizgi grafiği seçin.
•

•

Nokta (°/s)
–

Sil - seçilen noktayı analizden ve rapordan çıkarır

–

Geri Yükle - manuel olarak silinmiş tüm noktaları geri yükler

Pik
–

Seç - imleç konumuna göre yeni bir pik belirler

–

Geri Yükle - piki algoritma tarafından belirlenen yerde geri yükler

Pik ögesinin nasıl belirlendiğiyle ilgili bilgi almak için blz. sayfa ► 247.

8.8.2

Toplanan verilerin oynatılması
Göz hareket çizgi grafikleri ve göz videosu, test sırasında kaydedilen kafa konumu geri bildirimi veya oda videosuyla eş
zamanlı oynatılabilir.
Video Oynatma düğmeleri ve seçimleri

Oynat

Senkronize oynatmayı başlatır.

Beklet

Senkronize oynatmayı duraklatır.

Durdur

Senkronize oynatmayı durdurur.

İmleçten Oynat

Oynatma işlemini imleç konumundan başlatmak için seçin. Seçilmezse,
oynatma işlemi çizgi grafiğin başından başlar.

Hız

Not • Oynatma hızını ayarlamadan önce göz videosunun altında
belirtilen kayıt kare hızını (fps) kontrol edin.

•

Normal - saniyede 30 kare hızla kaydedilen göz videosu yalnızca normal
hızda oynatılabilir.

•

Yavaş - saniyede 60 kare hızla kaydedilen göz videosu normal veya yavaş
hızda oynatılabilir.

•

Daha yavaş - saniyede > 60 kare hızla kaydedilen göz videosu normal,
yavaş veya daha yavaş hızlarda oynatılabilir.
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8.8.3

Bakış Grafiği
4.0 sürümünden önce toplanan veriler için, Analiz sekmesine tıklayın. Analiz Ayrıntıları penceresinde, Yeniden Analiz
sekmesine tıklayın. Verileri yeniden analiz etmek için İmleçten Yeniden Analiz Et veya Tam Çizgi Grafiği Yeniden Analiz
Et seçeneğine tıklayın. Verileri bu pencerede görüntülemek için Bakış Grafiği sekmesine tıklayın ve Test Listesi
içerisinden testi seçin. Verileri Bakış Grafiği Analizi penceresine yerleştirmek için beş bakış testi de ayrı ayrı yeniden
analiz edilmelidir.
Bakış testi koşulları Ortala, Sol, Sağ, Yukarı, ve Aşağı penceresinde Bakış Grafiği Analizi görüntülenebilir. Bir veya birden
fazla test kaldırmak veya eklemek için, Test Listesi içerisindeki
sütununa tıklayın. Her bir test koşulu için yalnızca bir
test görüntülenmek üzere seçilebilir.

Göz Pozisyon İzleri
Seçilen teste yönelik yatay (HR) ve dikey (VR) göz hareket çizgi grafiği, Göz Pozisyon İzleri penceresinde görüntülenir.
Çizgi grafikler, imleç etrafında ortalanır. Çizgi grafiğin tamamını görüntülemek için Analiz sekmesine tıklayın.

Bakış Grafiği Analizi
Bu grafik, otomatik analiz sonuçlarını görüntüler.
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Her bir test koşulu için gözün göreceli konumu belirlenir. Her bir test koşulu grafikteki bir kutuyla temsil edilir: sol kutuda
sağa bakış (testi yapanda hasta bakışına göre), sağ kutuda sola bakış, üst kutuda yukarı bakış, orta kutuda ortaya bakış ve alt
kutuda aşağı bakış. Her bir test koşuluna yönelik göz titremesi (nistagmus) yön, hız ve genlik için değerlendirilir.
Diyagramdaki oklar göz titremesinin (nistagmus) şu özelliklerini gösterir
•

yön (testi yapandaki hasta bakışına göre yöndeki noktalar),

•

genlik yoğunluğu (okun çubuğunun kalınlığına göre) ve

•

hız yoğunluğu (okun kuyruğunun kalınlığına göre).

Oka yönelik yoğunluk kesimleri Test Seçenekleri içerisinde belirlenir. Bir daire, nistagmus algılanmadığını belirtir.
Seçilen her bir Bakış testi koşulu için aşağıdaki değerler sunulur:

8.9

•

Yön : nistagmusun atım yaptığı (titrediği) yön

•

SPV x̄ (°/s) : nistagmusun derece cinsinden saniyedeki otalama yavaş faz hızı

•

Genlik (°) : nistagmusun derece cinsinden ortalama genliği

VOR testleri
Bu testlerde, gözlükler hem baş hem de göz verilerini toplar. Jiroskop, baş hareketinin (uyaran) hızını ölçer. Yüksek hız
kamerası gözün resmini yakalar. OTOsuite Vestibular yazılımı, göz ve baş hızı verilerini işler (cevap). Baş hareketi ve göz
hareketi verilerinin eş zamanlı olarak görüntülenmesi klinisyenin yanıtın normal limitler dahilinde olup olmadığını
belirlemesine olanak tanır.

VOR testleri, görsel iyileştirmeyle birlikte ve görsel iyileştirme olmadan vestibülo-oküler refleksi (VOR) değerlendirme
yeteneği kazandırır. Bu iki test tipinin amacı her iki test koşulunda da yakalama seğirmeleri olup olmadığını tanımlamaktır.
Hasta sabitleme hedefinin yapıştırılmış ve bastırma hedefinin yansıtılmış olduğu duvardan 1 metre mesafede oturur
konumdadır.

VVOR (Görsel VOR)
Bu test tipi, görsel iyileştirmeyle birlikte hastanın vestibülo-oküler refleksi değerlendirir. Hastadan duvardaki sabit
sabitleme noktasına bakması istenir. Hastayı değerlendiren kişi hastanın başını, yatay düzlemde veya dikey düzlemde
yaklaşık 0,5 Hz'de ve 10°'lik bir genlikle yavaşça hareket ettirir. Hasta test boyunca noktaya bakmaya devam etmelidir.

VORS (VOR Baskılama)
Bu test tipi, hastanın vestibülo-oküler refleksini görsel iyileştirme olmadan değerlendirir. Hastadan, duvardaki lazer
noktasına bakması istenir. Bu lazer noktası, başla birlikte hareket edecektir. Hastayı değerlendiren kişi hastanın başını, yatay
düzlemde veya dikey düzlemde yaklaşık 0,5 Hz'de ve 10°'lik bir genlikle yavaşça hareket ettirir. Hasta, test boyunca lazer
noktasını takip etmeye devam etmelidir. Bu test karartılmış bir odada gerçekleştirilebilir.
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8.10

VOR verisi toplama
Veri toplarkenTest Seçenekleri içerisinde bulunan ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa ► 179.

Not • Geçici hasta, herhangi bir hasta verisi girmeden testi başlatabilir. Yeni bir hasta oluşturmak ya da mevcut
hastayı açmak için bkz. sayfa ► 24.

Veri toplarken, Senkronize Oda Videosu kullanılabilir. (Kameranın daha hızlı kare hızında çekim yapması nedeniyle VOR
testleri için Baş Konumu Geri Bildirimi kullanılamaz.)

Senkronize Oda Videosu kullanılıyorsa, veri toplama sırasında hastanın başının tamamının videoda görünmesini sağlamak
için kamera konumunu ayarlamanız gerekebilir. Ses kaydediliyotsa, kamerayı ortam gürültüsünü en aza indirecek şekilde
ayarlamak önemlidir.
1. Hastaya talimat verin. (Örneğin, gözlerini açık tutmalarını ve sabitleme noktasına bakmalarını söyleyin.)
2. Veri toplamaya başlamak için Başlat düğmesine tıklayın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sol düğmeye basın. Test
seçeneklerinde belirlenen maksimum süre uzunluğunun ötesinde veri toplamaya devam etmek için Uzat düğmesine
tıklayın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sol düğmeye basılı tutun. Testin uzatıldığını onaylayan bir zil tonu
duyulur. Toplamayı durdurmak için Durdur düğmesine tıklatın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sağ düğmeye
basın.
Çizgi grafik kayıtları Gerçek Zamanlı Çizgi Grafikler (saniye cinsinden X ekseni penceresinde görüntülenir. Bu ekran,
göz ve baş hızlarını içerir. Toplama sırasında çizgi grafiğe bir etkinlik işaretçisi ( ) eklemek için, şu yöntemlerden birini
kullanın:
•

Sunum uzaktan kumandasında sol düğmeye basın.

•

Olay tıklayın.

Etkinlik işaretçileri, çizgi grafiğin altına eklenir.

Not • Okülomotor eğitim videosunda ya da www.icsimpulse.com adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Toplama penceresinde görüntülenenler şunlardır:
A. Test Tipi – verilerin toplandığı testin adı
(Ad, test yönünü ve test koşullarını içerir.)
B. Geçen Süre – test süresi
C. Kare Hızı – saniye başına kare (fps) cinsinden veri alım frekansı
D. Kalibrasyon ∆ – kalibrasyon sırasında sağ ve sol göz konumları arasında ölçülen piksel cinsinden mesafe
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Maksimum test süresine ulaşıldığından sistem otomatik olarak durur. (Maksimum test süresi Test Seçenekleri içerisinde
belirlenir.)
•

Test seçeneklerinde belirlenen maksimum süre uzunluğunun ötesinde veri toplamaya devam etmek için Uzat
düğmesine tıklayın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sol düğmeye basılı tutun. Testin uzatıldığını onaylayan bir zil
tonu duyulur. Toplamayı durdurmak için Durdur düğmesine tıklatın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sağ
düğmeye basın.

•

Testi erken durdurmak için Durdur düğmesine tıklayın veya sunum uzaktan kumandasındaki sağ düğmeye basın. Veriler
kaydedilecektir.

•

Testi, verileri kaydetmeden önceden durdurmak için İptal seçeneğine tıklayın.

Veriler analiz edilir ve Analiz penceresinde görüntülenir.

8.11

VOR analizi
Belirli bir testi görüntülemek için, Test pencere sekmesine tıklayın ve ardından vurgulamak için istediğiniz teste
tıklayın. Bir testin seçilmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa ► 19.

8.11.1

Analiz Penceresi
Test sonuçlarının analizi, normal görünüm modunda veya büyütülmüş modda görüntülenebilir. Bkz. sayfa ► 17.

Gerçek Zamanlı Çizgi Grafikler (saniye cinsinden X ekseni
Grafikteki izler, veri toplama sırasında göz ve baş hızını görüntüler. Görüntülenecek çizgi grafikleri değiştirmek için, çizgi
grafik açıklamasındaki uygun onay kutusunu seçin veya seçimini kaldırın. Test yeniden analiz edilirken yeni ayar korunur.
Hastanın dosyası kapandığında veya o hasta için listeden başka bir test seçildiğinde, ekran, Test Seçenekleri içerisinde
seçilenlere bağlı olarak değişir.
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Bir izin tamamını görüntülemek için izin altındaki kaydırma çubuğunu kullanın.Rapor, imlecin etrafında ortalanmış olan Çizgi
Grafikleri penceresinde görülen çizgi grafik parçasını yazdırır.

Analiz Ayrıntıları

Test parametreleri listelenir:
•

Test Tipi – verilerin toplandığı testin adı

•

Operatör – Veri toplanırken OTOSuite Vestibular yazılımında oturum açmış olan kişi

•

Kalibrasyon ∆ – kalibrasyon sırasında sağ ve sol göz konumları arasında ölçülen piksel cinsinden mesafe

•

Test Zamanı – veri toplama işleminin başladığı tarih ve saat

•

Geçen Süre – test süresi

Analiz Ayrıntıları - Görüşler
Test ile ilgili açıklamalar, testten önce, test sırasında ve testten sonra girilebilir. Açıklama eklemek ya da açıklamalarda
değişiklik yapmak için Görüşler pencere sekmesine tıklayın. Düzenleme araçları hakkında bilgi için bkz. sayfa ► 22.

Not • Daha önce Test penceresine eklenmiş olan metin, Görüşler penceresinde görünür.

8.11.2

Toplanan verilerin oynatılması
Göz ve baş hızı çizgi grafikleri ve göz videosu, oda videosuyla eş zamanlı oynatılabilir.
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Video Oynatma düğmeleri ve seçimleri

Oynat

Senkronize oynatmayı başlatır.

Beklet

Senkronize oynatmayı duraklatır.

Durdur

Senkronize oynatmayı durdurur.

İmleçten Oynat

Oynatma işlemini imleç konumundan başlatmak için seçin. Seçilmezse,
oynatma işlemi çizgi grafiğin başından başlar.

Hız

Not • Oynatma hızını ayarlamadan önce göz videosunun altında
belirtilen kayıt kare hızını (fps) kontrol edin.

•

Normal - saniyede 30 kare hızla kaydedilen göz videosu yalnızca normal
hızda oynatılabilir.

•

Yavaş - saniyede 60 kare hızla kaydedilen göz videosu normal veya yavaş
hızda oynatılabilir.

•

Daha yavaş - saniyede > 60 kare hızla kaydedilen göz videosu normal,
yavaş veya daha yavaş hızlarda oynatılabilir.

8.12

Eğim Sapması testi
Bu testte, gözlükler göz verilerini toplar. Yüksek hız kamerası gözün resmini yakalar. OTOsuite Vestibular yazılımı, göz
konumu verilerini işler ve derece cinsinden göz sapmasını hesaplar.
Bu test tipi, hasta farklı konumlardayken (Oturarak veya Sırtüstü) değişmeli kapama testini kullanarak hastanın oküler
hizalamasını değerlendirme yeteneği sunar. Bu testin amacı, gözlerden birinin kapatılması ve açılması sonucunda oküler
sapma meydana gelip gelmediğini belirlemektir. Hasta oturur veya sırtüstü konumdadır Hastanın gözleri birincil
konumdayken önce sağ göz kapatılarak ve artından kapak bu gözden diğerine geçirilerek hastanın göz hareketi kaydedilir.

8.13

Eğim Sapması verisi toplama
Veri toplarkenTest Seçenekleri içerisinde bulunan ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa ► 179.

Not • Geçici hasta, herhangi bir hasta verisi girmeden testi başlatabilir. Yeni bir hasta oluşturmak ya da mevcut
hastayı açmak için bkz. sayfa ► 24.

Veri toplarken, Senkronize Oda Videosu kullanılabilir. (Baş Konumu Geri Bildirimi bu test için kullanılamaz; zira baş
hareketsizdir.)

Senkronize Oda Videosu kullanılıyorsa, veri toplama sırasında hastanın başının tamamının videoda görünmesini sağlamak
için kamera konumunu ayarlamanız gerekebilir. Ses kaydediliyotsa, kamerayı ortam gürültüsünü en aza indirecek şekilde
ayarlamak önemlidir.
1. Hastaya talimat verin. (Örneğin, hastaya gözünü açık tutmasını ve düz ileri bakmasını söyleyin.)
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2. Veri toplamaya başlamak için Başlat düğmesine tıklayın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sol düğmeye basın. Test
seçeneklerinde belirlenen maksimum süre uzunluğunun ötesinde veri toplamaya devam etmek için Uzat düğmesine
tıklayın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sol düğmeye basılı tutun. Testin uzatıldığını onaylayan bir zil tonu
duyulur. Toplamayı durdurmak için Durdur düğmesine tıklatın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sağ düğmeye
basın.

Test Seçenekleri içerisindeki ayarlara bağlı olarak, yatay (HR) ve dikey (VR) göz hareket çizgi grafikleri Göz Pozisyon
İzleri penceresinde görüntülenir.
3. Veri toplama sırasında, ortalama göz konumu hareketinin doğru şekilde hesaplanması için, gözün kapandığı (
açıldığı ( ) zamanı manuel olarak belirtin). Şu yöntemlerden birini kullanın:
•

Sunum uzaktan kumandasında sol düğmeye basın. Bu düğme

•

Gözün Üzerini Ört/Gözün Üzerini Aç seçeneğine tıklayın.

ve

) veya

ekleme arasında geçiş yapar.

Simgeler çizgi grafiğin altına eklenir.

Not • Okülomotor eğitim videosunda ya da www.icsimpulse.com adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Toplama penceresinde görüntülenenler şunlardır:
A. Test Tipi – verilerin toplandığı testin adı
(Ad, test yönünü ve test koşullarını içerir.)
B. Geçen Süre – test süresi
C. Kare Hızı – saniye başına kare (fps) cinsinden veri alım frekansı
D. Kalibrasyon ∆ – kalibrasyon sırasında sağ ve sol göz konumları arasında ölçülen piksel cinsinden mesafe
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Maksimum test süresine ulaşıldığından sistem otomatik olarak durur. (Maksimum test süresi Test Seçenekleri içerisinde
belirlenir.)
•

Test seçeneklerinde belirlenen maksimum süre uzunluğunun ötesinde veri toplamaya devam etmek için Uzat
düğmesine tıklayın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sol düğmeye basılı tutun. Testin uzatıldığını onaylayan bir zil
tonu duyulur. Toplamayı durdurmak için Durdur düğmesine tıklatın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sağ
düğmeye basın.

•

Testi erken durdurmak için Durdur düğmesine tıklayın veya sunum uzaktan kumandasındaki sağ düğmeye basın. Veriler
kaydedilecektir.

•

Testi, verileri kaydetmeden önceden durdurmak için İptal seçeneğine tıklayın.

Veriler analiz edilir ve Analiz penceresinde görüntülenir.

8.14

Eğim Sapması analizi
Belirli bir testi görüntülemek için, Test pencere sekmesine tıklayın ve ardından vurgulamak için istediğiniz teste
tıklayın. Bir testin seçilmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa ► 19.

8.14.1

Analiz penceresi
Test sonuçlarının analizi, normal görünüm modunda veya büyütülmüş modda görüntülenebilir. Bkz. sayfa ► 17.

Göz Pozisyon İzleri
Test Seçenekleri içerisindeki ayarlara bağlı olarak, yatay (HR) ve dikey (VR) göz hareket çizgi grafikleri Göz Pozisyon İzleri
penceresinde görüntülenir.
Görüntülenecek çizgi grafikleri değiştirmek için, çizgi grafik açıklamasındaki uygun onay kutusunu seçin veya seçimini
kaldırın. Test yeniden analiz edilirken yeni ayar korunur. Hastanın dosyası kapandığında veya o hasta için listeden başka bir
test seçildiğinde, ekran, Test Seçenekleri içerisinde seçilenlere bağlı olarak değişir.

Not • Hasta hala açıkken Test Seçenekleri içerisindeki bir ayarda yapılacak herhangi bir değişiklik, açık hastaya
uygulanır.

Çizgi grafikler, imleç etrafında ortalanır. Rapor, imlecin etrafında ortalanmış olan Çizgi Grafikleri penceresinde görülen çizgi
grafik parçasını yazdırır.
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Analiz Ayrıntıları -Bilgi

Test parametreleri listelenir:
•

Test Tipi – verilerin toplandığı testin adı

•

Operatör – Veri toplanırken OTOSuite Vestibular yazılımında oturum açmış olan kişi

•

Kalibrasyon ∆ – kalibrasyon sırasında sağ ve sol göz konumları arasında ölçülen piksel cinsinden mesafe

•

Test Zamanı – veri toplama işleminin başladığı tarih ve saat

•

Geçen Süre – test süresi

•

Ortalama Göz Konumu Kayması (°) – göz kapalıyken ve açıkken durumun değiştiği koşulda ortalama göz konumu
sapması (yatay ve dikey çizgi grafikler için).

Analiz Ayrıntıları - Görüşler
Test ile ilgili açıklamalar, testten önce, test sırasında ve testten sonra girilebilir. Açıklama eklemek ya da açıklamalarda
değişiklik yapmak için Görüşler pencere sekmesine tıklayın. Düzenleme araçları hakkında bilgi için bkz. sayfa ► 22.

Not • Daha önce Test penceresine eklenmiş olan metin, Görüşler penceresinde görünür.

8.14.2

Toplanan verilerin oynatılması
Göz hareket çizgi grafikleri ve göz videosu oda videosuyla eş zamanlı oynatılabilir.
Video Oynatma düğmeleri ve seçimleri
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Oynat

Senkronize oynatmayı başlatır.

Beklet

Senkronize oynatmayı duraklatır.

Durdur

Senkronize oynatmayı durdurur.
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Video Oynatma düğmeleri ve seçimleri

İmleçten Oynat

Oynatma işlemini imleç konumundan başlatmak için seçin. Seçilmezse,
oynatma işlemi çizgi grafiğin başından başlar.

Hız

Not • Oynatma hızını ayarlamadan önce göz videosunun altında
belirtilen kayıt kare hızını (fps) kontrol edin.

•

Normal - saniyede 30 kare hızla kaydedilen göz videosu yalnızca normal
hızda oynatılabilir.

•

Yavaş - saniyede 60 kare hızla kaydedilen göz videosu normal veya yavaş
hızda oynatılabilir.

•

Daha yavaş - saniyede > 60 kare hızla kaydedilen göz videosu normal,
yavaş veya daha yavaş hızlarda oynatılabilir.

8.15

Seğirme testleri
Seğirme testinde, gözlükler, bir yüzey üzerine görsel yatay seğirme uyaranını (ileri geri hareket eden lazer noktaları)
yansıtır ve yatay göz konumu verilerini toplar. Yüksek hızlı kamera, gözün resmini çeker. OTOsuite Vestibular yazılımı, göz
konumu verilerini işler ve bunları uyaranla karşılaştırır.

Seğirme testi, hızlı, amaca yönelik hedeflerle yapıldığında görsel sistemi ve okülomotor sistemini değerlendirme yeteneği
sunar. Bu testin amacı, hasta yatay seğirme uyaranını izlerken anormal göz hareketleri olup olmadığını tespit etmektir.
Hasta, uyarandan en az 1 metre uzakta oturur konumdadır. Göz hareketi uyaranla karşılaştırılır. Genlik, hız, doğruluk ve
latens ölçülür:
•

Genlik (°) ilk konum ve 75 ms'den daha fazla göz hareketinin ilk durması arasındaki sıçramanın boyutunu ölçer.
Değerler, sağa göz hareketleri için pozitif ve sola göz hareketleri için negatiftir.

•

Pik Hızı (°/s) göz hareketinin hızını ölçer ve 18,75 ms'lik periyotta seğirmeli bir göz hareketinde ulaşılan maksimum
hızdır. Değerler, sağa göz hareketleri için pozitif ve sola göz hareketleri için negatiftir.

•

Doğruluk (%) göz hareketi ekskürsiyonunun hedef ekskürsiyona bölünen boyutunu ölçer.

•

Latens (ms), hedef hareketi ve 108°/s'den daha büyük ilk göz hareketi arasındaki zamanı veya tepki zamanını ölçer.
Algoritma, artefakt göz hareketleri çok erken olursa (hedef hareketinden sonra 75 ms'den önce 150 ms), çok geç olursa
(hedef hareketinden 500 ms sonra) veya yanlış yönde olursa) ret işlemi gerçekleşir.

Seğirme
Bu test tipi, hastanın gözleri bir seğirme uyaranını takip ederken gözlerin hareketini değerlendirir. Uyaran, gözlüklerden bir
yüzeye yansıtılır. Her bir göz konumu bir saniye tutulur. 3-lazer seğirme testi, genlikte ve sola veya sağa 7,5° - 15° arası yatay
yönde rastgele hale getirilmiş 3 uyaran sunar.

Seğirme testi, görüşle gerçekleştirilir.

8.16

Seğirme verisi toplama
Veri toplarkenTest Seçenekleri içerisinde bulunan ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa ► 179.
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Not • Geçici hasta, herhangi bir hasta verisi girmeden testi başlatabilir. Yeni bir hasta oluşturmak ya da mevcut
hastayı açmak için bkz. sayfa ► 24.

Veri toplarken, Baş Konumu Geri Bildirimi ekranını veya Senkronize Oda Videosu ögesini kullanarak baş hareketini
izleyebilirsiniz. Ayrıca hiç birini kullanmamayı da tercih edebilirsiniz. (Varsayılan ayar Test Seçenekleri içerisinde belirlenir.)
1. Bu adım, yalnızca toplama sırasında kafa hareketini izlerken geçerlidir:
•

Senkronize Oda Videosu kullanılıyorsa, veri toplama sırasında hastanın başının tamamının videoda görünmesini
sağlamak için kamera konumunu ayarlamanız gerekebilir. Ses kaydediliyotsa, kamerayı ortam gürültüsünü en aza
indirecek şekilde ayarlamak önemlidir.

•

Baş Konumu Geri Bildirimi ögesini kullanıyorsanız, hastanın kafasını veri toplamaya başlamadan önce
konumlandırın. Hastanın başının hareket etmediğinden ve tam olarak ortalandığından emin olun. Orta referans
noktasını ayarlayın:
A. Hastaya talimat verin.(Örneğin, onlara gözlerini açık tutmalarını söyleyin.)
B. Orta Açık (A) ögesine tıkla.

C. Hastadan, duvarda beliren lazer noktasına bakmasını isteyin. Başın ortalandığından emin olarak, Ortala ögesine
tıklayın veya en az 2 saniye boyunca sunum uzaktan kumandasındaki sol butona basılı tutun. (Düğme
bırakıldığında ekran güncellenir).

Not • Zorunlu olmamakla birlikte, görevi hastaya açıklamanın en iyi yolu, seğirme uyaranını açmak ve hastanın
uyaranı takip ederek pratik yapmasına imkan tanımaktır.

2. Seğirme uyaranını görüntülemek için Uyaran Açık (B) ögesine tıklayın.
3. Hastaya talimat verin. (Örneğin hastaya gözlerini açık ve başını sabit tutmasını, hedefin nereye hareket edeceğini
tahmin etmemesini ve hedefi duvarda takip etmesini söyleyin.)
4. Veri toplamaya başlamak için Başlat düğmesine tıklayın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sol düğmeye basın. Test
seçeneklerinde belirlenen maksimum süre uzunluğunun ötesinde veri toplamaya devam etmek için Uzat düğmesine
tıklayın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sol düğmeye basılı tutun. Testin uzatıldığını onaylayan bir zil tonu
duyulur. Toplamayı durdurmak için Durdur düğmesine tıklatın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sağ düğmeye
basın.
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Stimulus ve Yatay (HR penceresi.

Kabul Edildi (A) ve Toplananlar (B) seğirme sayısı, pencerenin sağ üst bölümünde görüntülenir.

Not • Seğirmeler kabul edilmiyorsa, testi yeniden kalibre edin ve yeniden başlatın. Başlarını sabit tutamayan yaşılar ve
çocukların, kalibrasyon ve veri toplama sırasında başlarını sabit tutmaları gerekebilir.

Not • Okülomotor eğitim videosunda ya da www.icsimpulse.com adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Toplama penceresinde görüntülenenler şunlardır:
A. Test Tipi – verilerin toplandığı testin adı
(Ad, test yönünü ve test koşullarını içerir.)
B. Geçen Süre – test süresi
C. Kare Hızı – saniye başına kare (fps) cinsinden veri alım frekansı
D. Kalibrasyon ∆ – kalibrasyon sırasında sağ ve sol göz konumları arasında ölçülen piksel cinsinden mesafe

Maksimum test süresine ulaşıldığından sistem otomatik olarak durur. (Maksimum test süresi Test Seçenekleri içerisinde
belirlenir.)
•

Test seçeneklerinde belirlenen maksimum süre uzunluğunun ötesinde veri toplamaya devam etmek için Uzat
düğmesine tıklayın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sol düğmeye basılı tutun. Testin uzatıldığını onaylayan bir zil
tonu duyulur. Toplamayı durdurmak için Durdur düğmesine tıklatın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sağ
düğmeye basın.
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•

Testi erken durdurmak için Durdur düğmesine tıklayın veya sunum uzaktan kumandasındaki sağ düğmeye basın. Veriler
kaydedilecektir.

•

Testi, verileri kaydetmeden önceden durdurmak için İptal seçeneğine tıklayın.

Veriler analiz edilir ve Analiz penceresinde görüntülenir.

8.17

Seğirme analizi
Belirli bir testi görüntülemek için, Test pencere sekmesine tıklayın ve ardından vurgulamak için istediğiniz teste
tıklayın. Bir testin seçilmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa ► 19.

8.17.1

Analiz penceresi
Test sonuçlarının analizi, normal görünüm modunda veya büyütülmüş modda görüntülenebilir. Bkz. sayfa ► 17.

Göz Pozisyon İzleri
Stimulus (Uyaran) ve Yatay (HR) göz hareket çizgi grafiği, Göz Pozisyon İzleri penceresinde görüntülenir. Çizgi grafikler,
pencerenin ortasında ortalanmış olarak görüntülenir. Bir izin tamamını görüntülemek için izin altındaki kaydırma çubuğunu
kullanın.Rapor, imlecin etrafında ortalanmış olan Çizgi Grafikleri penceresinde görülen çizgi grafik parçasını yazdırır.

Seğirme Grafikleri
Bu grafiklerin amacı, gözün seğirme uyaranını ne kadar iyi izlediğini kaydetmektir. Analiz edilen her bir seğirmeli göz
hareketi, analiz grafiklerinden her birine yönelik bir seğirme değeri oluşturur: Pik Hız, Doğruluk, ve Latens. İmleç bir veri
noktasının üzerinde konumlandırıldığında (A) değeri görüntülenir.

Her bir grafikteki daireler ham verileri temsil eder. Kareler, ortalama verileri temsil eder. Ortalamalar, kabul edilen
seğirmeli tüm göz hareketlerinin uyaran genliğine göre gruplandırılması yoluyla belirlenir. (Gruplar şu şekildedir: -20 ile 10
arası, -10 ile 0 arası, 0 ile 10 arası ve 10 ile 20 arası).
Bir seğirme veri noktasını seçmek için onun üzerine tıklayın. Aynı zamanda, veri noktaları bir noktadan diğerine hareket
etmek için sol/sağ ok tuşları kullanılarak da seçilebilir. Bir veri noktası seçildiğinde, çizgi grafik imleci (A) meydana gelen
seğirmeye özgü zamanı belirler. Seçilen veri noktasının (B) ve diğer grafiklerdeki ilgili veri noktalarının etrafındaki bir
çerçeve, söz konusu seğirmenin analizinden alınan verileri tanımlar. Info (Bilgi) penceresi, sola ve sağa seğirmeli ortalama
göz hareketlerinin yanı sıra münferit seğirme veri noktasına yönelik değerleri (C) gösterir.
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Kabul edilen seğirmelerin nasıl belirlendiğiyle ilgili bilgi almak için bkz. sayfa ► 248.

Analiz Ayrıntıları - Bilgi

Test parametreleri listelenir:
•

Test Tipi – verilerin toplandığı testin adı

•

Operatör – Veri toplanırken OTOSuite Vestibular yazılımında oturum açmış olan kişi

•

Kalibrasyon ∆ – kalibrasyon sırasında sağ ve sol göz konumları arasında ölçülen piksel cinsinden mesafe

•

Test Zamanı – veri toplama işleminin başladığı tarih ve saat

•

Geçen Süre – test süresi

•

Kabul Edildi – kabul edilen seğirmelerin sayısına karşı sunulan seğirmelerin sayısı

•

Seğirme
Münferit HR – seçilen veri noktası için genlik, hız, doğruluk ve latens
Sola – sola doğru seğirmeli tüm göz hareketleri için ortalama hız, doğruluk ve latens
Sağa – sağa doğru seğirmeli tüm göz hareketleri için ortalama hız, doğruluk ve latens
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Analiz Ayrıntıları - Görüşler
Test ile ilgili açıklamalar, testten önce, test sırasında ve testten sonra girilebilir. Açıklama eklemek ya da açıklamalarda
değişiklik yapmak için Görüşler pencere sekmesine tıklayın. Düzenleme araçları hakkında bilgi için bkz. sayfa ► 22.

Not • Daha önce Test penceresine eklenmiş olan metin, Görüşler penceresinde görünür.
Analiz Ayrıntıları - Yeniden Analiz

Sonraki süreçlerde, dahil edilmiş iyileştirmeler olması halinde, Yeniden Analiz Et verileri yeniden analize edebilmesi
olanağı tanır. Seğirmeler grafikleri ekranını değiştirmek için şunları göstermek için Ham ve/veya Ortalama işaretleme
kutucuklarını tıklayın: hem ham hem de ortalama veriler, yalnızca ham veriler veya yalnızca ortalama veriler.
Yeniden analiz etmek için şuna tıklayın:

8.17.2

•

Seğirmeyi Sil - seğirmeyi analizden ve rapordan çıkarır

•

Seğirmeleri Geri Yükle - manuel olarak silinmiş tüm seğirmeleri geri yükler

Toplanan verilerin oynatılması
Uyaran ve göz hareket çizgi grafiği ve göz videosu, test sırasında kaydedilen kafa konumu geribildirimi veya oda videosuyla eş
zamanlı oynatılabilir.

Video Oynatma düğmeleri ve seçimleri
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Oynat

Senkronize oynatmayı başlatır.

Beklet

Senkronize oynatmayı duraklatır.

Durdur

Senkronize oynatmayı durdurur.

İmleçten Oynat

Oynatma işlemini imleç konumundan başlatmak için seçin. Seçilmezse,
oynatma işlemi çizgi grafiğin başından başlar.
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Video Oynatma düğmeleri ve seçimleri

Hız

Not • Oynatma hızını ayarlamadan önce göz videosunun altında
belirtilen kayıt kare hızını (fps) kontrol edin.

•

Normal - saniyede 30 kare hızla kaydedilen göz videosu yalnızca normal
hızda oynatılabilir.

•

Yavaş - saniyede 60 kare hızla kaydedilen göz videosu normal veya yavaş
hızda oynatılabilir.

•

Daha yavaş - saniyede > 60 kare hızla kaydedilen göz videosu normal,
yavaş veya daha yavaş hızlarda oynatılabilir.
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Baş İmpulsu
İki tip Baş İmpulsu testi vardır. Hsatanın duvardaki sabit bir noktaya baktığı baş impulsu testi ve Baskılama Baş İmpulsu
Paradigması veya SHIMP testi. SHIMP testinde, duvardaki nokta, gözlüklerden yansıtılan orta lazer noktasıdır. Veri toplama
ve analizi, her iki test tipinde de aynıdır.

9.1

Test ortamı
Ortam değişebilir ancak her halükarda, hastayı duvardan (ya da yansıtma yüzeyi olarak kullanılabilen başka bir sert yüzeyden)
en az bir metre uzağa yerleştirmenize olanak sağlamalıdır.

Kalibrasyon ve Test Amaçları için:

Not • Hasta sabit ve dönmeyen bir sandalyeye oturtulmalıdır.

1. Hastayı, sabitleme noktasının önünde en az bir metre uzağa yerleştirmenize olanak sağlayan bir duvar seçin.
2. Sistem ile birlikte temin edilen sabitleme noktalarından birini, hastayı doğrudan sabitleme noktasının önüne
yerleştirmenizi sağlayan bir konumda duvara yansıtın.

9.2

Gözbebeği algılama
Yalnızca gözlüklerin doğru yerleşimini gösteren talimatlar için bkz. sayfa ► 32.

9.2.1

Lateral test
Not • Lateral veya LARP testini gerçekleştirmeden önce RALP testini yapmanız önerilir. Kalibrasyon, Lateral test tipi
seçili halde gerçekleştirilmelidir.

1. Öğesini seçin Test Tipi: Lateral.
2. Spontane göz titremesi veya sabit bakmaya bağlı göz titremesi (baş impulsu sırasında bakış konumu ile uyarılır) olan
hastalar için, Spontane Göz Titremesi onay kutusunu seçin. Spontane göz titremesi veya bakmaya bağlı göz titremesi
olan hastalar için bu onay kutusunun seçilmesi, doğru impuls işlemlerinin yanlış bir şekilde reddedilmesini önler.
3. Hastayı duvarın en az bir metre önüne konumlandırın. Bkz. sayfa ► 70.

Not • Seçilen Test Tipi Lateral olduğunda Ortala düğmesi devre dışıdır.
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4. ROI'yi (İlgi Bölgesi) göz bebeği etrafına konumlandırın:
–

yeşil kutu üzerine tıklayın ve bunu göz bebeği üzerine ortalamak için sürükleyin ya da

–

göz bebeğini yeşil kutu içerisine ortalamak için göz bebeği üzerine tıklayın.

Not • Baş İmpulsu ve VOR testleri için, ROI kutusu, 250 fsp'lik maksimum örnekleme oranıyla 100 x 100 pikseldir.
Burulma dışındaki diğer tüm testler için ROI kutusu maksimum 173 fps'lik örnekleme oranıyla 160 x 120 piksel
değerindedir. Burulma için, ROI kutusu, 60 fsp'lik maksimum örnekleme oranıyla 320 x 240 pikseldir.

5. Video penceresinde, görüntülenen resmin türünü seçin: Gri Tonlamalı Görüntü (A) or Gözbebeğinin Konumu(B).

Not • Gri Tonlamalı Görüntü veya Gözbebeğinin Konumu seçimi, yalnızca gözbebeği algılamasını ayarlamak için
kullanılır. Göz videosu her zaman gri tonlamalı olarak kaydedilir.

6. Eğer göz bebeği otomatik olarak algılanmazsa Otomatik Eşik seçeneğini seçin. Sistem, artı göstergesini göz bebeği
üzerine odaklar.
7. Hastadan sabitleme noktasına bakmasını isteyin. Artı göstergesini izleyerek göz bebeği hareketini inceleyin. Artı
göstergesi gözbebeğini takip edemezse (kayarsa ve göz bebeğinde odaklanmazsa) ayarlamak için eşik kaydırma
çubuğundaki + veya – düğmesini kullanın.
Göz bebeğini algılama, sistemin kalibrasyon sırasında ve verileri toplarken göz bebeğini doğru bir şekilde takip ettiğini
gösterir.
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Not • Göz bebeğinin beyaz daire resminin dışarısında kalan beyaz alanları kaldırmak için ek ayarlamalar yapın.

8. Kabul etmek için Tamam ögesini seçin ROI Konumu.
9. ► 74. sayfaya ilerleyin.

9.2.2

LARP veya RALP testi
Not • Lateral veya LARP testini gerçekleştirmeden önce RALP testini yapmanız önerilir. Kalibrasyon, Lateral test tipi
seçili halde gerçekleştirilmelidir.

Bu işlemde testin Lateral testten sonra yapıldığı varsayılır.
1. Öğesini seçin Test Tipi: LARP veya RALP. Test tipinin seçimi, Gerçek Zamanlı Çizgi Grafiği içerisinde jiroskopların
(baş çizgi grafiği) hangi düzleminin koyu renkli olması gerektiğini belirler. Eğitim eğrilerinin şeklini de belirler.
2. Spontane göz titremesi veya sabit bakmaya bağlı göz titremesi (baş impulsu sırasında bakış konumu ile uyarılır) olan
hastalar için, Spontane Göz Titremesi onay kutusunu seçin. Spontane göz titremesi veya bakmaya bağlı göz titremesi
olan hastalar için bu onay kutusunun seçilmesi, doğru impuls işlemlerinin yanlış bir şekilde reddedilmesini önler.
3. Orta lazer açılır. Hastayı, başı gövdesinin üzerinde ve orta lazer de sabitleme noktasının üzerinde olacak şekilde
konumlandırın.

Not • Ortala butonu tıklandığında, test kurulumu sırasında baş ve göz konumu için geri bildirim sağlamak üzere
kullanılan referans noktası ayarlanır. Test Seçenekleri bölümünde Kurulum Sırasında Baş ve Göz Konumu Geri
Bildirimi seçili değilse düğme devre dışıdır. Ayarların değiştirilmesi hakkında bilgi için lütfen bkz. sayfa ► 188.

4. Hastanın başının hareket etmediğinden ve tamamen sabit olduğundan emin olarak, Ortala ögesine tıkayın veya en az 2
saniye boyunca sunum uzaktan kumandasındaki sol butona basılı tutun. (Düğme bırakıldığında ekran güncellenir). Göz
konumuna yönelik bir gösterge (A), geribildirim grafiğine eklenir.

5. Göz konumu göstergesinin geribildirim grafiği üzerinde başın önünde düz durup durmadığını kontrol edin.
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Önemli • Göz konumu göstergesinin konumunun doğru olması, bir sonraki adımda başın doğru şekilde
konumlandırılmasını sağlar. Devam etmeden önce, göz konumu göstergesinin geribildirim grafiği üzerinde başın
önünde düz durup durmadığını kontrol edin.

6. Başın grafikteki konumuna dikkat ederek ve baş yeşil veya sarı aralığa girdiğinde durarak, başı sağa (LARP testi) veya sola
(RALP testi) çevirin.
7. ROI'yi (İlgi Bölgesi) göz bebeği etrafına konumlandırın:
–

yeşil kutu üzerine tıklayın ve bunu göz bebeği üzerine ortalamak için sürükleyin ya da

–

göz bebeğini yeşil kutu içerisine ortalamak için göz bebeği üzerine tıklayın.

Gerekirse, ayar yapmak için eşik kaydırma çubuğunun + veya + butonunu kullanın.
8. Hastadan sabitleme noktasına bakmasını isteyin. Artı göstergesini izleyerek göz bebeği hareketini inceleyin. Artı
göstergesi gözbebeğini takip edemezse (kayarsa ve göz bebeğinde odaklanmazsa) ayarlamak için eşik kaydırma
çubuğundaki + veya – düğmesini kullanın.
9. Geribildirim grafiğinde başın ve şimdi de göz göstergesinin konumuna dikkat edin. Baş ve göz aynı renk olmak zorunda
değildir.
–

Göz konumu göstergesi yeşil olmalıdır.

–

Baş, yeşil veya sarı olabilir. Yeşil olması tercih edilir.

Not • Gözü daima yeşil aralıkta olmasını sağlamak en iyi yoldur. Yüz şeklinden veya boyun hareketliliğinden
dolayı, bazı hastaları başın yeşil olacağı şekilde yerleştirmek sabitleme noktasını görmeyi zorlaştırabilir.

•

Yeşil, başın 40° ile 46.9° arası ve göz konumunun 33° ile 47° arası döndürülmesi nedeniyle optimum yerleştirme
yapıldığını gösterir.

•

Yeşil, başın 35° ile 39.9° arası ve göz konumunun 27° ile 32.9° arası döndürülmesi nedeniyle kabul edilebilir bir
yerleştirme yapıldığını gösterir.

Not • Baş konumu geribildirimi ve göz konumu geribildirimi, uygun veri toplamaya yardımcı olacak kılavuzlardır.
Testi yapan, hastayı konumlandırırken her zaman kendi klinik yargılamasını kullanmalıdır. Konum, hastanın
boyun hareketliliği temelinde değişebilir.
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10. Kabul etmek için Tamam ögesini seçin ROI Konumu.

Not • Kalibrasyon değerleri otomatik olarak kaydedilir. Kayıtlı kalibrasyon değerleri tüm testleri için kullanılabilir.
Gözlükler çıkarılmadığı sürece testler arasında yeniden kalibre etmeye gerek yoktur. Hastanın dosyasından çıktığınızda
ve dosyayı yeniden açtığınızda kalibrasyonun tekrar yapılması gerekecektir.

11. Bu teste başlanmadan önce Lateral test yapılması durumunda, sayfa ► 79 ile devam edin.

9.3

Kalibrasyon
Dikkat •

Bu işlem sırasında her iki lazer de açılır. Lazerlere doğrudan bakmayın. Burada belirtilenlerin dışında

kumanda kullanımı ya da ayarlar ya da işlem performansı, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya neden olabilir.

1. Her iki lazeri de açmak için Lazerler Açık seçeneğine tıklayın.

2. Hastadan, sabitleme noktasının her iki tarafına da eşit uzaklıkta olan sol ve sağ noktaları belirtmesini isteyin.
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3. Hastadan önce sol noktaya daha sonra sağ noktaya bakmasını isteyin. Video penceresinde, ince artı göstergesinin göz
bebeğini takip etmeye devam ettiğini kontrol edin.

Not • Gelen verileri izlemek için Gerçek Zamanlı Çizgi Grafiği penceresini kullanın. Baş çizgi grafiğini
(turuncu/mavi/pembe) ve göz çizgi grafiğini (yeşil) inceleyerek hastanın başını mı yoksa gözlerini mi hareket ettirdiğini
(sabitleme noktasına bakmak yerine), gözünü çok sık mı kırptığını ya da verilen talimatlara uyup uymadığını (Uyum
halinde değil) söyleyebilirsiniz.

4. Artı göstergesi gözbebeğini takip edemezse (kayarsa ve göz bebeğinde odaklanmazsa) ayarlamak için eşik kaydırma
çubuğundaki + veya – düğmesini kullanın.
Kalibrasyon işleminde hastadan bakışlarını, lazer açık olduğunda görünen iki nokta arasında değiştirmesi istenir.
Hastanın bakışları bir noktadan diğerine gittikçe sistem, göz bebeğinin hareketlerini takip eder.

Not • Hasta kalibre edilemezse (örneğin görüş o kadar zayıftır ki hasta sabitleme noktasını ya da lazer ışını noktalarını
göremez), kalibrasyon varsayılan değerini (∆ = 21) kullanmak için Varsayılan düğmesine tıklayın. Varsayılan ögesine
tıklamadan önce hastanın sabitleme noktasına düz biçimde baktığından emin olun.

İki lazer ışını noktası arasındaki göz hareketi ölçülür ve lazer ışını noktalarının gözlüklerden yansıtıldığı bilinen değerlere
karşı kalibre edilir. Kalibrasyon değerleri, merkezin soluna ve sağına 7,5 derece eşit olan piksel konumu ile ilgilidir. Sol
ve sağ arasındaki fark, gözün 15 derece hareketi için olan piksel sayısına eşittir. Bu değerler, baş impulsu (itme) testi
sırasında göz hareketini analiz etmek için kullanılır.
5. Çalıştır seçeneğine tıklayın.
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6. Hastaya sabitleme noktasına bakmasını ve başını kıpırdatmamasını söyleyin.
7. Lazer ışını noktasını takip etmesini söyleyin.

Not • Kalibrasyon değerleri otomatik olarak kaydedilir. Kayıtlı kalibrasyon değerleri tüm testleri için kullanılabilir.
Gözlükler çıkarılmadığı sürece testler arasında yeniden kalibre etmeye gerek yoktur. Hastanın dosyasından çıktığınızda
ve dosyayı yeniden açtığınızda kalibrasyonun tekrar yapılması gerekecektir.

Kalibrasyon kontrolü
1. Hastadan, sabitleme noktasına bakmasını ve başını küçük açılarla iki yana hareket ettirmesini isteyin (yaklaşık 10
derece).
2. Göz ve baş hızlarının birbirine uygun olduğunu kontrol edin.

İyi kalibrasyon - Göz ve baş hızları birbirine uygun
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Kötü kalibrasyon - Göz hızı çok düşük

Kötü kalibrasyon - Göz hızı çok yüksek

3. Göz ve baş hızları birbirine uygun değilse, yeniden kalibre etmeniz ya da hasta geçmişini gözden geçirmeniz gerekir.
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Not • Hasta düşük frekanslı baş hareketleri sırasında yakalama seğirmesi yapması gerekiyorsa, bu ya vestibüler
kaybı ya da serebellar disfonksiyon ya da her ikisini gösterebilir. Test sonuçlarında, düşük frekanslı baş
hareketlerinde yakalama seğirmeleri tespit edildiyse, Head Impulse (Baş İmpulsu) testinin sonuçlarının dikkatle
yorumlanması tavsiye edilir. Normal sınırlar içinde OLMAYAN veriler çevresel ve/veya merkezi bir bozukluğa
bağlı olabilir. Kalibrasyon kontrolü sırasında yakalama seğirmeleri olan bir hastayı değerlendirmek için VOR
testlerini kullanın.

4. Kalibrasyon kontrol edildikten ve sonuçtan emin olduktan sonra Kabul Et düğmesine tıklayın.

Toplama penceresi açılır ve yazılım, baş impulsu verilerini toplamaya başlamak için hazırdır.

Dikkat • Kalibrasyon tamamlandıktan sonra gözlüklerin hastaya yeniden takılmaması tavsiye edilir.
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9.4

Test sırasında göz hareketi video kaydı
Not • Kaydet Toplanan verileri oynatabilmek için kontrol edilmelidir.

Video penceresi, gözün görüntüsünü görüntüler.
Veri toplama işlemi başladığı an aynı zamanda video kaydını da başlatmak için Kaydet (A) onay kutusunu seçin.

Not • Bir videonun oynatılmasıyla ilgili bilgi için bkz. ► 108.

9.5

Toplamanın optimize edilmesi
LARP/RALP verilerini toplamadan önce Lateral test yapmak en iyi yoldur. LARP/RALP testlerini yapmak daha zordur ve
Lateral teste aşinalık, LARP/RALP testleri için veri toplama başarısını artıracaktır.
Lateral test, bir Baş İmpulsu veya SHIMP (Bastırma Baş İmpulsu Paradigması) testi olabilir. Her iki test de hastanın
önündeki bir yüzeyde bir nokta gerektirir. Baş İmpulsu (Baş İmpulsu) testi için, hasta, yüzeydeki sabit noktaya bakar. SHIMP
testi için, hasta, gözlüklerden yansıtılan bir lazer noktasına bakar.
Test, testi gerçekleştirenin gözlükleri takan hastanın arkasında durduğu halde başlar. Hastadan Baş İmpulsu için sabitleme
noktasına veya SHIMP için lazer noktasına bakması istenir. Hasta lazere bakarken, testi yapan, hastanın başını lateral bir test
için kısa, ani ve beklenmedik bir tarzda, küçük bir açıyla (yaklaşık 10-20 derece), yön ve hızı değiştirecek şekilde yatay olarak
çevirir.

LARP için, hastanın başını 35-45 derece sağa çevirin. Hastanın sabitleme noktasına bakmasını sağlayın. Sağ gözün gözbebeği
buruna yakın olacaktır. Testi gerçekleştiren, bir elini hastanın çenesinin altına diğerini ise hastanın başının üzerine
yerleştirir ve hastanın başını kısa, ani ve beklenmedik bir tarzda küçük bir açıyla (yaklaşık 10-20 derece) yön ve hızı
değiştirecek şekilde dikey olarak çevirir. Aşağı doğru bir baş impulsu, sol anterior kanalı uyarır. Yukarı doğru bir baş impulsu,
sağ posterior kanalı uyarır.
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RALP için, hastanın başını 35-45 derece sola çevirin. Hastanın sabitleme noktasına bakmasını sağlayın. Sağ gözün gözbebeği
başlarının sağ tarafına yakın olacaktır. Testi gerçekleştiren, bir elini hastanın çenesinin altına diğerini ise hastanın başının
üzerine yerleştirir ve hastanın başını kısa, ani ve beklenmedik bir tarzda küçük bir açıyla (yaklaşık 10-20 derece) yön ve hızı
değiştirecek şekilde dikey olarak çevirir. Aşağı doğru bir baş impulsu, sağ anterior kanalı uyarır. Yukarı doğru bir baş
impulsu, sol posterior kanalı uyarır.

Lateral Baş İmpulsu

Stimulus (Uyaran)
Yer Değişimi: 10-20°
Minimum Kabul Edilebilir Pik Baş Hızı: 120°/s – 250°/s
Pik Baş Hızı Hızlanması: 1200°/sn2 – 2500°/sn2

LARP Baş İmpulsu

Stimulus (Uyaran)
Yer Değişimi: 10-20°
Minimum Kabul Edilebilir Pik Baş Hızı: 100°/s – 250°/s
Pik Baş Hızı Hızlanması: 1000°/sn2 – 2500°/sn2

RALP Baş İmpulsu

Not • vHIT eğitim videosunda ya da www.icsimpulse.com adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Gözlükler, hem baş hem de göz verilerini toplar. Jiroskop, baş hareketinin (uyaran) hızını ölçer. Yüksek hızlı kamera, gözün
resmini çeker. OTOsuite Vestibular yazılımı, baş hızı verilerini ve göz hareketi hız verilerini (yanıt) işler.
Baş hareketi ve göz hareketi verilerinin eş zamanlı olarak görüntülenmesi klinisyenin yanıtın normal limitler dahilinde olup
olmadığını belirlemesine olanak tanır.
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Training Mode (Eğitim Modu)
Training Mode (Eğitim Modu), bir hastaya test uygulamadan önce uygun baş impulsu manevrasını nasıl
gerçekleştirebileceğinizi öğrenmenize yardımcı olur. Eğitim modunda, ortadaki lazer açık kalır. Baş impulsu manevrasının
sonunda, noktanın konumu, baş hareketini overshoot yapmadan (hedefi geçmeden) uygun konumla durdurup
durdurmadığınızı belirtir.
Eğitim modunu kurmak için
1. Duvara üç adet sabitleme noktası yerleştirin: bir tanesi orta konumda, bir tanesi sol tarafta 10° ve diğeri de sağ
tarafta 10° açıyla olsun.

2. Demo verilerinden eğitim hastasını içe aktarın.
3. Eğitim hastasını açın (Training Mode (Eğitim Modu) adlı).
Uygun bir şekilde sola doğru gerçekleştirilen impulsun sonunda, lazer noktası sol sabitleme noktasının üzerinde durur.
Uygun bir şekilde sağa doğru gerçekleştirilen baş impulsunun sonunda, lazer noktası sağ sabitleme noktasının üzerinde
durur. Baş impulsu manevrası uygun bir şekilde gerçekleştirildiğinde, baş çizgi grafikleri eğitim eğrileriyle eşleşir.
Gözlükleri bir kavuna takarak uygun baş impulsu manevraları yapmak için pratik yapabilirsiniz.
Başlamadan önce, Video
penceresinden, tüm beyaz
gürültüleri yok etmek için eşik
kaydırma çubuğunu hareket ettirin.
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Şunlara dikkat ederek baş impulsu pratiği yapın
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•

bu örnekte olduğu gibi, baş
çizgi grafikleri eğitim eğrileriyle
eşleşmelidir,

•

toplama penceresinde rapor
edilen overshoot (hedefi aşma)
olmamalıdır ve

•

operatör geribildirimi yeşil bir
halka olmalıdır (baş impulsunun
uygun şekilde gerçekleştiğine
dair).
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9.5.1

Gerçek Zamanlı Çizgi Grafiği penceresi
Bu pencere, Baş İmpulsu (itme) testini gerçekleştirirken hem baş hem de göz hareketini gözlemlemenizi sağlar. Seçilen test
tipi (Lateral, LARP veya RALP), hangi baş çizgi grafiğinin koyu renkli olacağını belirler. Koyu renkli baş çizgi grafiği, baş
impulsu (itme) testi uygulandığında hareket edilen taraf olmalıdır. Diğer iki baş çizgi grafikleri oldukça düz olmalıdır. Bu,
uyarılan kanalın test etmek istediğiniz olduğunu garanti eder.

Varsayılan olarak, Operatör Geri Bildirimi ve Sesli Geri Bildirim her bir baş impulsuna dair bir değerlendirme sunar:
•

Yeşil bir daire ve tiz bir ses, baş impulsunun yeterli bir seviyede gerçekleştirildiğini gösterir.

•

Turuncu bir daire ve pes bir ses, baş impulsunun uygun şekilde gerçekleştirilmediğini gösterir. Nedeni aşağıdaki
hatalardan biri ise toplama penceresinde bir mesaj görüntülenir:
–

Aşırı yavaş - baş hızı yeterince hızlı değil

–

Hedeften çok fazla şaşma - baş impulsunun sonunda baş, test yönünün aksi yönde hareket ettirilmiştir ya da

–

Yanlış düzlemler uyarılmış - LARP veya RALP testi gerçekleştirilirken, baş impulsu, test edilenler dışındaki yarı
dairesel kanalları uyaran düzlemlere verilmiştir.

Not • Operatör Geri Bildirimi hakkında bilgi almak için bkz. Baş İmpulsu için Test Seçenekleri (sayfa ► 188). Sesli
Geri Bildirim hakkında bilgi almak için bkz. Genel ayarları için Test Seçenekleri (sayfa ► 180).

Otometrics - ICS Impulse USB

83

9 Baş İmpulsu

9.5.2

Eğitim Eğrileri penceresi
Bu pencerede gri eğitim eğrileri, çeşitli hızlardaki iyi baş impulslarının şeklini temsil eder: 100, 150, 200 ve 250. Eğitim
eğrilerinin şekli, seçilen test sipine göre değişir (Lateral, LARP, RALP). Turuncu olarak ve negatif hızlarda gösterilen baş
çizgi grafiği, sağa doğru olan hareketi gösterir. Mavi olarak ve pozitif hızlarda gösterilen baş çizgi grafiği, sola doğru olan
hareketi gösterir.
Gerçek baş ve göz çizgi grafikleri, gri eğitim eğrilerinin üzerine yerleştirilir. Göz çizgi grafiği, yeşil ile gösterilir. Toplam baş
itmelerinin (impulslarının) hızlarını belirtmek için beyaz noktalar Y ekseni boyunca gösterilir.

Veri toplama algoritması, verileri toplanıldığı gerçek zamanda analiz eder. Baş impulsu (itmesi), algoritma kriterine uyuyorsa
kabul edilen baş impulsu değeri, toplama penceresinde hesaplanır. Eğitim eğrisine uyan baş impulsu (itme) değeri,
genellikle, kabul edilen (geçerli) baş impulsu değeri olarak hesaplanır.
Gerçek baş çizgi grafiklerinin (bu örnekte mavi ile gösterilen) eğitim eğrileri ile karşılaştırılması, testi yapanın kaliteli baş
impulsları gerçekleştirmesini ve analize yalnızca iyi verilerin dahil edilmesini sağlar.

Not • vHIT eğitim videosunda ya da www.icsimpulse.com adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

9.6

Baş İmpulsu verisi toplama
Veri toplarkenTest Seçenekleri içerisinde bulunan ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa ► 179.

Not • Geçici hasta, herhangi bir hasta verisi girmeden testi başlatabilir. Yeni bir hasta oluşturmak ya da mevcut
hastayı açmak için bkz. sayfa ► 24.
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1. İsterseniz, geçerli test oturumu için gereken geçerli baş impulslarını (A) değiştirin. Değiştirmek için, yukarı veya aşağı
oklara tıklatın veya doğrudan sayıyı yazın.

Not • Hem sola doğru hem de sağa doğru baş impulsları için önerilen minimum baş impulsu sayısı yirmidir (20).
Toplama ayarları, 999'a kadar herhangi bir sayı olabilir. Bkz. sayfa ► 188.

2. Devre dışı bırakılmış (gri renkli) Başlat düğmesi, baş impulsu verilerinin toplanması için sistemin hazır olduğunu
belirtir. Aksi takdirde baş impulsu veri toplamasını başlatmak için Başlat düğmesine tıklayın veya sunum uzaktan
kumandasındaki sol düğmeye basın.

Dikkat • Hastanın başını çevirirken gözlüklere ya da gözlük kayışına dokunmak, kameranın hareket etmesi
nedeniyle veri toplamada artefaktlar oluşmasına neden olabilir.

3. Hastanın arkasında durarak ellerinizi, gözlüklerden ve gözlük kayışından olabildiğince uzakta olacak şekilde hastanın
başının üzerine yerleştirin.

Not • vHIT eğitim videosunda ya da www.icsimpulse.com adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

4. Hastadan sabitleme noktasına bakmasını isteyin ve hastanın başını ► 79. sayfada belirtilen şekilde hareket ettirin.
LARP ve RALP test seçeneği, Test Seçenekleri içerisinde seçilmiş Toplama Sırasında Göz Konumu geri bildirimi ile,
gözün rengi, test kurulumunda göz konumunun rengiyle eşleşir. Baş uygun konumda kaldıkça ve ortaya doğru
çekilmedikçe, göz, test süresince yeşil kalmaya devam eder.

Baş İmpulsu testini gerçekleştirirken, toplanmakta olan verilerin kalitesini anlamanıza yardımcı olmak amacıyla, hem
Gerçek Zamanlı Çizgi Grafiği penceresi hem de Eğitim Eğrileri penceresi baş ve göz çizgi grafiklerini görüntüler. Bu
pencerelerin açıklaması için bkz. sayfa ► 83 ve ► 84.
Test sırasında hem sol hem sağ impulslar için geçerli baş impulsları ekrana gelir (B). Doğru şekilde gerçekleştirilmeyen
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sol ve sağ baş impulsları, reddedilen sayıda (C) kombine edilir.

Minimumun altında bir pik baş hızına sahip bir baş hareketi baş impulsu olarak adlandırılmaz:
–

Lateral test minimumu 120°/sn – 250°/sn

–

LARP ve RALP test minimumu 100°/sn – 250°/sn'dir

Not • Kare hızı 219/saniyenin altına düşerse, baş impulsları reddedilir.

Toplama penceresinde görüntülenenler şunlardır:
A. Test Tipi – verilerin toplandığı testin adı
(Ad, test yönünü ve test koşullarını içerir.)
B. Geçen Süre – test süresi
C. Kare Hızı – saniye başına kare (fps) cinsinden veri alım frekansı
D. Kalibrasyon ∆ – kalibrasyon sırasında sağ ve sol göz konumları arasında ölçülen piksel cinsinden mesafe

Sol ve sağ baş impulsları için gerekli olan minimum rakamlara ulaşıldığında toplama otomatik olarak durur. Testi erken
durdurmak için Durdur düğmesine tıklayın veya sunum uzaktan kumandasındaki sağ düğmeye basın. Veriler kaydedilecektir.
(En az bir iyi baş impulsu alınırsa veriler kaydedilir.) Testi, verileri kaydetmeden önceden durdurmak için İptal seçeneğine
tıklayın.
Veri, otomatik olarak analiz edilir ve 2D Analiz penceresinde görüntülenir.
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9.7

Analiz ayrıntılar
Belirli bir testi görüntülemek için, Test pencere sekmesine tıklayın ve ardından vurgulamak için istediğiniz teste tıklayın.
Bir testin seçilmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa ► 19.
Test sonuçlarının analizi, 2D Analiz, Altıgen Grafik veya 3D Analiz pencere grubunda görüntülenebilir. 2D ve 3D
görünümlerde, sonuçlar normal görünüm modunda veya büyütülmüş modda görüntülenebilir. Test sonuçlarının analizi,
normal görünüm modunda veya büyütülmüş modda görüntülenebilir. Bkz. sayfa ► 17.

9.7.1

Kazanç
Göz ve baş çizgi grafiklerinin incelenmesi, verilerin yorumlanmasındaki ilk adımdır. (Bkz. sayfa ► 94.) Kazanç verilerinin
görüntülenmesi her zaman ikincil olmalıdır.
Kazanç, göz hareket hızının baş hareket hızına oranıdır. Bireysel kazançlar ve ortalama kazanç ekranda gösterilir. Kazanç
penceresinde, kazanç değerleri Y ekseni üzerinde, ilgili pik hızları ise X ekseninde gösterilir. (Pik hız, belirli bir testi
gösteren 175 örneğin her biri için maksimum hız değeridir.) 1,2 ile 3 arasında bireysel kazançlar varsa kazanç grafiği
otomatik olarak 1,2 üzerinde derecelenecektir.

Kazanç grafiğinde, sağ ve sol ortalama değerler X'ler ile gösterilir. Açıklamanın en üstünde bir gösterge sol ve sağ değerleri
için kullanılan renkleri gösterir.
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Yukarıdaki grafikte görüntülenenler şunlardır:
A. Sağ ve sol ortalamalara yönelik değerler
B. Sağ ve sol standart sapmalar
C. Sağ-sol vestibülo-oküler refleks asimetrisi (Bu örnekte, varsayılan Kazanç Asimetrisi hesaplaması Bağıl (NewmanToker/Mantokoudis) kullanılmıştır.)

Asimetri değeri, test edilen düzlemlere özgüdür: Lateral (sağ lateralden sol laterale) veya LARP (sol anteriordan sağ
posteriora) veya RALP (sağ anteriordan sol posteriora).

Test Seçenekleri içerisinde, şunları hesaplamaya yönelik varsayılan yöntemi seçebilirsiniz Kazanç Asimetrisi: Bağıl
(Newman-Toker/Mantokoudis)(1) veya Normalleştirilmiş Bağıl (Jongkees)(2):

Normatif veri
Normatif kesim değerleri veri araştırmasına göre tanımlanır.(3)
Gölgeli alan, normatif kesim verilerinin dışındaki kalan veriler için sınırları gösterir.
•

Beyaz bölgedeki veriler normal limitler dahilindedir.

•

Açık gri alandaki veriler tek taraflı kaybı gösterir.

•

Koyu gri alandaki veriler bileteral kaybı gösterir.

Normatif kesme değerleri değiştirilebilir.

Test Seçenekleri normatif kesme değerlerine yönelik ayarları içerir. Bkz. sayfa ► 188.

(1)Newman-Toker DE, Saber-Tehrani AS, Mantokoudis G, Pula JH, Guede CI, Kerber KA, Blitz A, Ying SH, Hsieh YH, Rothman
RE, Hanley DF, Zee DS, Kattah JC. Quantitative video-oculography to help diagnose stroke in acute vertigo and dizziness:
toward an ECG for the eyes . Stroke.2013;STROKEAHA.111.000033.
(2)Jongkees, L. B. W., & Philipszoon, A. J. (1964). Electronystagmography. Acta Otolaryngologica Supplement 189, 1111.000033.
(3)MacDougall HG, Weber KP, McGarvie LA, Halmagyi GM, Curthoys IS (2009) Video baş impulsu testi: Periferik
vestibülopati tanı kesinliği. Nöroloji 73 (14): 1134-1141. Not: Tüm normatif veriler, başın üstünde ve baş impulsunun

dışına doğru el konumu ile toplanmıştır.
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Yaş tabanlı normatif veriler
Yaş tabanlı normatif kesim değerleri, 10 ila 99 yaş aralığı için ortalama ± 2 standart sapma olarak tanımlanır.(1)

Kazanç grafiğinde, verilerin normal sınırlar dahilinde kabul edildiği alan bir çerçeve ile tanımlanır.

1,2'nin üzerindeki kazanç değerleri
1,2'nin üzerindeki kazanç değerleri aşağıdaki sorunlardan biri veya birkaçından kaynaklanıyor olabilir:
1. Gözlüklerin kayması. Kayışın sıkı olduğundan, gözlüklerden gelen kablonun hastanın sağ omzuna veya yakasına biraz
gevşeklik bırakılarak tutturulduğundan ve köpük yastık ile hastanın yüzü arasında hiç boşluk olmadığından emin olun. İyi
ve kötü gözlük yerleşimini gösteren resimler için bkz. sayfa ► 32.
2. Hasta sabitleme noktasına çok yakındır. Hasta 1 metreden daha yakında olursa, gözlerin yakınlaşmasından dolayı VOR
kazançlarının arttığını görürsünüz. Kesinlikle hastanın önünde durmayın ve ICS Impulse kullanılırken burnunuzun
üzerine sabitleyin. Bu test yöntemi, VOR kazançlarının yükselmesine neden olur.
3. Test sırasında gerçek zamanlı çizgi grafiği, gözlerin başa yön verdiğini ancak testin devam etmesine izin verildiğini
göstermiştir. Bu sorun gözlemlenirse, teste devam etmeden önce gözlükler ve hasta kurulumu kontrol edilmelidir.
4. 1, 2 ve 3 ihtimal dışı bırakılmışsa hastanın Meniere Hastalığı olabilir. (2)

Veri ve değerlerin görüntülenmesi
Sadece sol veya sağ kazançları görüntülemek için, Görüntüle ekmesine tıklayın Sol veya Sağ onay kutusunu seçin. Hem sol
hem de sağ kazançları görmek için her iki onay kutusunu da işaretleyin.

(1)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP ve Curthoys IS (2015) Yarı dairesel kanal
fonksiyonunun video baş impulsu testi (vHIT) – sağlıklı konularda VOR kazancının yaşa bağlı normatif değerleri. Nöroloji
Sınırları 22 Haziran: ISSN: 1664-2295. Not: Tüm normatif veriler, başın üstünde ve baş impulsunun dışına doğru el

konumu ile toplanmıştır.
(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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Bir kazanç noktası veya çizgi grafik her seçildiğinde münferit bir baş impulsu için kazanç ve pik hız, durum çubuğunda
görüntülenir.
•

Bir kazanç noktası seçin: Kazanç penceresine tıklayın ve imleci seçmek istediğiniz kazanç noktasının üzerine getirin.
Kazanç değeri, seçilen noktanın yanında görüntülenir (daire içine alınır). Çizgi grafik penceresinde ilgili çizgi grafik
vurgulanır.

•

Bir çizgi grafik seçin: Çizgi grafik penceresine tıklayın ve bir çizgi grafikten diğerine geçmek için ok tuşlarını veya farenin
kaydırma tekerleğini kullanın. Vurgulanan çizgi grafik, seçilen çizgi grafiktir. İlgili kazanç noktası seçilir (kazanç değeri
görüntülenmez).

A.
B.
C.
D.
E.

Durum Çubuğu
Kazanç penceresi
Kazanç değeri
Çizgi grafik penceresi
Seçili çizgi grafik

Seçili bir baş impulsunu silmek için:
•

İmleci kazanç noktasının üzerine getirin. Fareye çift tıklayın.

•

Çizgi grafiği penceresine tıklayın. Tek bir çizgi grafiği seçmek için ok tuşlarını veya farenin kaydırma tekerliğini kullanın.
Sil tuşuna basın.

Silinmiş tüm baş impulslarını geri yüklemek için Yeniden Analiz pencere sekmesine tıklayın. Silinen Verileri Geri Yükle
seçeneğine tıklayın.
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Seğirmeler hakkında
Bir pikin seğirme olarak kabul edilebilmesi için şu kriterleri karşılaması gerekir:

9.7.2

–

Tescilli algoritmamız tarafından seğirme olarak tanımlanmıştır (varsayılan olarak, seğirme olarak tanımlanan pikler
kırmızıdır)

–

Baş hareketi (baş impulsu) başladıktan 70 ms veya daha sonra meydana gelir

Bilgi

Baş İmpulsu Analizi verileri, reddedilen baş impulslarının yanı sıra hem sola hem de sağa baş impulsları için rapor edilir.
OTOsuite Vestibular baş impulslarını analiz etmek için farklı algoritmalar kullanır.
•

Toplama – toplama penceresinde gösterildiği üzere veri toplama algoritmasını geçen baş impulsu verileri

•

Analiz – analiz algoritmasını geçen baş impulsu verileri

Ek bilgi almak için bkz. sayfa ► 240.
Seçilen çizgi grafiğe (vurgulanmış olarak gösterilen) Çizgi Grafik Analizi verileri şunları içerir
•

Kazanç – kazanç hesaplaması, baş hızının altındaki alana bölünen (seğirmesiz) göz hızı alanının altındaki alandır

•

Latens – baş hareketine ve aynı zamanda ilk üç seğirmeye yönelik olarak pik hıza ulaşılan zaman (ms)

•

Genlik (°/s) – ilk üç seğirme için ulaşılan maksimum değer (durum çubuğunda pik hız olarak gösterilir)
Not • Değerlerin doğru şekilde yerleştirilebilmesi için, 4.0 yazılım sürümünden önce toplanan verilerin yeniden analiz
edilmesi gerekir.

Operatör adı ve test parametreleri listelenir:
•

Kare Hızı – saniye başına kare (fps) cinsinden veri alım frekansı

•

Kalibrasyon ∆ – kalibrasyon sırasında sağ ve sol göz konumları arasında ölçülen piksel cinsinden mesafe

Yakalama seğirme parametrelerinin ne zaman değiştirildiği bir not ile gösterilir.
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9.7.3

Görüşler
Analiz Ayrıntıları - Görüşler
Test ile ilgili açıklamalar, testten önce, test sırasında ve testten sonra girilebilir. Açıklama eklemek ya da açıklamalarda
değişiklik yapmak için Görüşler pencere sekmesine tıklayın. Düzenleme araçları hakkında bilgi için bkz. sayfa ► 22.

Not • Daha önce Test penceresine eklenmiş olan metin, Görüşler penceresinde görünür.

9.7.4

Görüntüle
Kazanç grafiği görüntüsünü değiştirmek için görüntülenenleri seçmek/seçimleri kaldırmak üzere Sol ve/veya Sağ onay
kutularına tıklayın: her iki kazanç, sadece sol kazanç veya sadece sağ kazanç. 2D grafiği görüntüsünü değiştirmek için,
görüntülenenleri seçmek/seçimleri kaldırmak üzere Baş Hızı ve/veya Göz Hızı onay kutularına tıklayın: her iki hız, sadece
kafa hızı veya sadece göz hızı.

9.7.5

Yeniden Analiz

Yeniden Analiz Et - verilerin yeniden analiz edilmesinden önce orijinal tüm veri noktalarını geri yükler. (Yeniden analiz,
Başlangıçtaki Genlik ve Başlangıç Konumu için en son ayarları kullanır.)
Not • Yeni özellikler olduğunda mevcut hasta verileri için bu fonksiyonun kullanılması gerekebilir. (Yeniden analiz,
ham verilerin mevcut olmasını gerektirir.)

Silinen Verileri Geri Yükle - orijinal tüm veri noktalarını geri yükler.
Spontane Göz Titremesi - Testi yapan, Toplama penceresinde Spontane Göz Titremesi onay kutusunu seçtiyse Spontane
Göz Titremesi onay kutusu işaretlenir.
Spontane Göz Titremesi kutusu seçildiğinde veriler yeniden analiz edilir. Veriler üzerinde yapılan önceki değişiklikler
(örneğin yakalama seğirme parametreleri, kazanç noktalarının silinmesi) korunmaz.

Yakalama Seğirmesi Parametreleri Sol/Sağ - sol veya sağ baş impulsu için yakalama seğirme parametrelerini değiştirmek
için seçin
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Varsayılan Ayarları Geri Yükle - seçilen taraf (sol/sağ) için yakalama seğirme parametrelerini üreticinin varsayılanlarına geri
yükleyin

Başlangıçtaki Genlik - Bu ayar, seğirmenin arka tarafındaki eğimin ne kadar dik olduğuna göre bir seğirme tanımlar. Göz
hareketinin seğirme olarak yanlış tanımlandığını veya göz hareketinin seğirme olarak tanımlanması gerektiğini
düşünüyorsanız kaydırma çubuğunu ayarlayın.

Başlangıç Konumu - Bu ayar, yazılımın seğirme aramaya başladığı yeri belirler. Göz hareketinin seğirme olarak yanlış
tanımlandığını veya göz hareketinin seğirme olarak tanımlanması gerektiğini düşünüyorsanız kaydırma çubuğunu ayarlayın.
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9.8

2D Analiz penceresi
Grafiklerde gösterilen verilere ait varsayılan renkler, renk körü olanların farklı renkleri kolayca ayırt etmesine imkan verir.
Test Seçenekleri, her bir veri türü için kullanılan varsayılan renkleri değiştirme ayarlarını içerir. Değiştirmek için, Grafik
Renkleri penceresinde Options (Seçenekler) sekmesine tıklayın ve yeni renkleri seçin. Bkz. sayfa ► 185.
Varsayılan yerleşim, sağ grafiği (sağ baş ve göz hızı verileri) sağa, sol grafiği ise (sol baş ve göz hızı verileri) sola yerleştirir.
Yerleşimi değiştirmek için, Baş İmpulsu penceresinde Options (Seçenekler) sekmesine tıklayın ve Sağ Tarafta Sol Grafiği
Görüntüleögesini seçin. Bkz. sayfa ► 188.
Sadece baş veya göz hızını görüntülemek için, Görüntüle sekmesine tıklayın ve Baş Hızı veya Göz Hızı onay kutusunu seçin.
Hem baş hem de göz hızlarını görmek için, her iki onay kutusunu da işaretleyin.
Baş verileri, sol için mavi sağ için turuncu renktedir. Yeşil renkle gösterilen göz verileri, baş impulsu (VOR) sırasında ve
sonrasında göz hareketini tanımlar. Kırmızı renkli gösterilen göz verileri seğirmeye bağlı göz hareketini (başka bir deyişle,
yakalama seğirmeleri) tanımlar. Veriler, Y ekseni üzerine çizilen hız ve impuls milisaniye ya da X üzerindeki örnekler ile
gösterilir. Yazılımın eski sürümünden dönüştürülen veriler için ortalama kare hızı 219'un altında ise X ekseni örneklerde
gösterilir.
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Normal Sınırlar İçerisinde
Baş İmpulsu ve SHIMP verileri örneklerinde, her iki taraf da normal sınırlar içerisindedir.
Baş İmpulsu
Kazanç grafiğine bakıldığında, veri noktalarının tümü normal aralıktadır (beyaz alanda). Baş verileri, çok iyi bir şekilde
gerçekleştirilen baş impulslarını gösterir; göz verileri ise başın hızını yansıtan vestibüler göz merceği refleksini (A) gösterir.
Birkaç yakalama seğirmesi olabilir.
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SHIMP
Kazanç grafiğine bakıldığında, veri noktalarının tümü normal aralıktadır (beyaz alanda). Baş verileri, çok iyi bir şekilde
gerçekleştirilen baş impulslarını gösterir; göz verileri ise (açık) yakalama seğirmelerinin yanında başın hızını yansıtan
vestibüler göz merceği refleksini (A) gösterir. SHIMP testinin, gizli seğirmeler üreterek kazancın hesaplanmasından önce
seğirmelerin giderilmesi ihtiyacını ortadan kaldırma yeteneğini bastırdığını unutmayın.
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Açıkça Görülen Seğirmeler
Baş İmpulsu
Bu, kazanç yanıtı ve yakalama seğirmeleri ile belirtilen sol taraftaki anormal vestibüler göz merceği refleksi sergileyen baş
impulsu örneğidir. Kazanç grafiğine bakıldığında, veri noktalarının tümü gri aralıktadır; bu da tek taraflı bir kayba işaret
eder. Baş verileri, çok iyi gerçekleştirilen baş impulslarını gösterirken göz verileri, baş hızını yansıtmayan yetersiz vestibüler
göz merceği refleksini (A) gösterir. Gözle görülebilir yakalanan seğirmeler mevcuttur (B). Yakalama seğirmelerinin 3D
Analiz'de görselleştirilmesi daha kolaydır.
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SHIMP
Bu, kazanç yanıtı ile belirtilen tek taraflı olarak anormal vestibüler göz merceği refleksi sergileyen bir SHIMP verisi
örneğidir. Kazanç (Kazanç) grafiğine bakıldığında, veri noktalarının tümü gri aralıktadır; bu da tek taraflı bir kayba işaret
eder. Baş verileri, çok iyi gerçekleştirilen baş impulslarını gösterirken göz verileri, baş hızını yansıtmayan yetersiz vestibüler
göz merceği refleksini gösterir. Yakalama seğirmeleriyle ilgili olarak, SHIMP (SHIMP) için yakalama seğirmeleri olduğunda,
bu bir atık fonksiyon göstergesidir. Açık (belli) yakalama seğirmeleri mevcut olduğu için, sağ taraf vestibüler fonksiyonu net
bir şekilde gösterir.
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Gizli Seğirmeler
Bu, kazanç yanıtı ve yakalanan seğirmeler ile belirtilen sağ taraftaki anormal vestibüler göz merceği refleksi sergileyen baş
itme örneğidir. Kazanç grafiğine bakıldığında, veri noktalarının tümü gri aralıktadır; bu da tek taraflı bir kayba işaret eder.
Asimetrinin %56 olduğuna dikkat ediniz. Sağ (anormal) taraf sol (normal) tarafı etkilemektedir. Baş verileri, çok iyi
gerçekleştirilen baş impulslarını (itmelerini) gösterirken göz verileri, baş hızını yansıtmayan yetersiz vestibüler göz merceği
refleksini (A) gösterir. Gizli yakalanan seğirmeler mevcuttur (B). Yakalama seğirmelerinin 3D Analiz'de görselleştirilmesi
daha kolaydır.
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9.9

Altıgen Grafik penceresi
Göster sütununda seçilen testler için, Altıgen Grafik penceresi Göz Seğirmesi Yakalama Analizi ögesine, Ortalama
Kazançlar, PR Skoru ve 2D Analiz grafiklerinin genel bir bakışını sunar.

A. Göster sütunu
B. Göz Seğirmesi Yakalama Analizi
C. Ortalama Kazançlar ve 2D Analiz grafikleri

Başta seçilen testler, 2D Analiz ve 3D Analiz pencerelerinde seçilen testler ile aynıdır. Test/testler eklemek için, Göster
sütununda test adının yanında bulunan düğmeye tıklayın.Bir testi/testleri kaldırmak için, Göster sütununda test adının
hemen yanında bulunan düğmeye tıklayın. Her test tipi için yalnızca bir test görüntülenmek üzere seçilebilir.

Not • Altıgen Grafik penceresi görüntülenmediğinde, test seçimleri 2D Analiz ve 3D Analiz pencerelerindeki test
seçimlerine geri döner.

Varsayılan yerleşim, sağ grafiği (sağ baş ve göz hızı verileri) sağa, sol grafiği ise (sol baş ve göz hızı verileri) sola yerleştirir.
Yerleşimi değiştirmek için, Baş İmpulsu penceresinde Options (Seçenekler) sekmesine tıklayın ve Sağ Tarafta Sol Grafiği
Görüntüle ögesini seçin. Bkz. sayfa ► 188.

9.9.1

Altıgen Grafik
Altıgen Grafik içerisinde ortalama kazançlar, uzunluğu ortalama kazanç değerine göre değişen grafikler ile gösterilir.
Çubuklar bir altıgen içinde görüntülenir. Altıgenin her tarafı, altı yarı dairesel kanaldan birine karşılık gelen iki harfli bir
kısaltma ile etiketlenir:
•
•
•

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

•
•
•

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

Dış altıgen 1,0 değerinde bir ortalama kazancı temsil eder. İçteki altıgen, ortalama 0,5'lik bir kazancı ifade eder.
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Kazanç çubukları, kazanç grafikleri için belirlenen normatif kesme değerlerine göre renklendirilir. Test Seçenekleri
içerisinde, varsayılan değerleri değiştirme ayarları bulunur. Değiştirmek için, Baş İmpulsu penceresinde Options
(Seçenekler) sekmesine tıklayın ve yeni değerleri seçin. Bkz. sayfa ► 188.

Asimetri (A) değerleri, her bir kanal setine özgü hesaplamalardan elde edilir: anteriordan anteriora, lateralden laterale ve
posteriordan posteriora. Değerlerin görüntülendiği renk, hangi hesaplamanın kullanıldığını gösterir: Bağıl veya
Normalleştirilmiş Bağıl.
Her bir münferit pencerede, Ortalama Kazanç ve PR Skoru (genel PR Skoru) listelenir (B). Bunların listelendiği alanın
rengi, yakalama seğirme kümelenmesinin modelini belirtir: Normal, Toplu, veya Dağınık.

Test Seçenekleri içerisinde, şunları hesaplamaya yönelik varsayılan yöntemi seçebilirsiniz Kazanç Asimetrisi: Bağıl
(Newman-Toker/Mantokoudis)(1) veya Normalleştirilmiş Bağıl (Jongkees)(2):

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

Göz Seğirmesi Yakalama Analizi
Önemli • Değerlerin doğru şekilde yerleştirilebilmesi için, 4.0 yazılım sürümünden önce toplanan verileri yeniden
analiz edin.
- Ham veriler kaydedilmişse, 2D Analiz bölümünden testi seçin, Yeniden Analiz pencere sekmesine tıklayın ve Yeniden
Analiz Et seçeneğine tıklayın.
- Ham veriler kaydedilmemişse, verileri yeniden analiz etmek için 2D Analiz bölümünden sol testi seçin. Yeniden
Analiz pencere sekmesine tıklayın. Başlangıçtaki Genlik veya Başlangıç Konumu kaydırıcıyı hareket ettirin.
Varsayılan Ayarları Geri Yükle seçeneğine tıklayın. Sağ için tekrarlayın.

Göz Seğirmesi Yakalama Analizi, Altıgen Grafik içerisinde görüntülenen yarı dairesel kanal verilerinin her biri için bir
analiz içerir.(1) Test Seçenekleri içerisinde, yalnızca bu özet analizi veya tam analizi görüntülemeyi seçebilirsiniz. Bkz.
sayfa► 188.

Toplam (%) – belli ve gizli seğirmelerin, toplam baş impulsu çizgi grafiklerine olan yüzdesi
Genel PR Skoru (%) – söz konusu baş impulsu testiyle ilgili olarak 0'ın minimum dağınık yakalama seğirmesi olduğu ve
100'ün de maximum dağınık yakalama seğirmesi olduğu, 0 ile 100 arasındaki büyüklük. PR skorunu almak için, her seğirme
grubuna ait her seğirme görülmesi zamanına yönelik varyasyonun ilk katsayısı (hem gizli hem açık toplamı) hesaplanır.

Sınıflandırma
•

Yeşil, normal sınırlar içerisinde olduğunu belirtir

•

Mavi, seğirmelerin toplandığını belirtir

• Turuncu, seğirmelerin dağınık olduğunu belirtir
Bu renk kodları, aynı zamanda Altıgen Grafik panellerinin renkli çubuklarında da kullanılır.

(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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Tam Analiz

Belirli bir yarı dairesel kanala yönelik gizli veya açık yakalama seğirmeleri
yoksa, NA bu veri değerlerine yönelik (analiz edilmedi) mesajı
görüntülenir.

Baş
Latens (ms) – tüm baş impulslarına yönelik ortalama latens
Genlik (°/s) – tüm baş impulslarına yönelik ortalama genlik
Üzeri Örtülü
% – 70 ms sonra ve baş hızı, toplam baş impulsu çizgi grafiklerinden sıfır noktasını geçmeden önce meydana gelen
seğirmelerin yüzdesi

Latens (ms) – üm gizli seğirmelere yönelik ortalama latens. Bir araç ipucu, standart sapmayı ve varyasyon katsayısını
görüntüler.

Genlik (°/s) – tüm gizli seğirmelere yönelik ortalama genlik. Bir araç ipucu, standart sapmayı ve varyasyon katsayısını
görüntüler.

PR Skoru (%) – söz konusu baş impulsu testiyle ilgili olarak 0'ın minimum dağınık yakalama seğirmesi olduğu ve 100'ün
de maximum dağınık yakalama seğirmesi olduğu, 0 ile 100 arasındaki büyüklük. PR skorunu almak için, her gizli
seğirmeler grubuna ait her seğirme görülmesi zamanına yönelik varyasyonun ilk katsayısı.

Üzeri Açık
% – toplam baş impulsu çizgi grafiklerinden sıfır noktasını geçmeden önce meydana gelen seğirmelerin yüzdesi
Latens (ms) – tüm gizli seğirmelere yönelik ortalama latens. Bir araç ipucu, standart sapmayı ve varyasyon katsayısını
görüntüler.

Genlik (°/s) – tüm gizli seğirmelere yönelik ortalama genlik. Bir araç ipucu, standart sapmayı ve varyasyon katsayısını
görüntüler.

PR Skoru (%) – söz konusu baş impulsu testiyle ilgili olarak 0'ın minimum dağınık yakalama seğirmesi olduğu ve 100'ün
de maximum dağınık yakalama seğirmesi olduğu, 0 ile 100 arasındaki büyüklük. PR skorunu almak için, her açık seğirme
grubuna ait her seğirme görülmesi zamanına yönelik varyasyonun ilk katsayısı hesaplanır.
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9.10

3D Analiz penceresi
Grafiklerde gösterilen verilere ait varsayılan renkler, renk körü olanların farklı renkleri kolayca ayırt etmesine imkan verir.
Test Seçenekleri, her bir veri türü için kullanılan varsayılan renkleri değiştirme ayarlarını içerir. Değiştirmek için, Grafik
Renkleri penceresinde Options (Seçenekler) sekmesine tıklayın ve yeni renkleri seçin. Bkz. sayfa ► 185.
Varsayılan yerleşim, sağ grafiği (sağ baş ve göz hızı verileri) sağa, sol grafiği ise (sol baş ve göz hızı verileri) sola yerleştirir.
Yerleşimi değiştirmek için, Baş İmpulsu penceresinde Options (Seçenekler) sekmesine tıklayın ve Sağ Tarafta Sol Grafiği
Görüntüleögesini seçin. Bkz. sayfa ► 188.
Veri 360 derece olarak görüntülenebilir. Veriyi farklı açılardan görmek için farenin sol tuşunu basılı tutun ve istenilen
yönde döndürün. Verileri normal görünüme çevirmek için, Sıfırla (A) seçeneğine tıklayın.
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Normal
Baş impulsu verilerinin bu örneğinde, her iki taraf da normal sınır içerisindedir. Kazanç grafiğine bakıldığında, veri
noktalarının tümü normal aralıktadır (beyaz alanda). Baş verileri, çok iyi bir şekilde gerçekleştirilen baş impulslarını gösterir;
göz verileri ise başın hızını yansıtan vestibüler göz merceği refleksini (A) gösterir. Birkaç yakalama seğirmesi olabilir.
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Açıkça Görülen Seğirmeler
Bu, kazanç yanıtı ve yakalama seğirmeleri ile belirtilen sol taraftaki anormal vestibüler göz merceği refleksi sergileyen baş
impulsu örneğidir. Kazanç grafiğine bakıldığında, veri noktalarının tümü gri aralıktadır; bu da tek taraflı bir kayba işaret
eder. Baş verileri, çok iyi gerçekleştirilen baş impulslarını gösterirken göz verileri, baş hızını yansıtmayan yetersiz vestibüler
göz merceği refleksini (A) gösterir. Gözle görülebilir yakalanan seğirmeler mevcuttur (B). Sağ tarafta, aşağı yönlü hatalar,
spontane göz titremesinin sonucudur.
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Gizli seğirmeler
Bu, kazanç yanıtı ve yakalanan seğirmeler ile belirtilen sağ taraftaki anormal vestibüler göz merceği refleksi sergileyen baş
itme örneğidir. Kazanç grafiği incelendiğinde veri noktalarının tamamı tek taraflı kaybı belirten gri aralık içerisindedir.
Asimetrinin %56 olduğuna dikkat ediniz. Sağ (anormal) taraf sol (normal) tarafı etkilemektedir. Baş verileri, çok iyi
gerçekleştirilen baş impulslarını (itmelerini) gösterirken göz verileri, baş hızını yansıtmayan yetersiz vestibüler göz merceği
refleksini (A) gösterir. Gizli yakalanan seğirmeler mevcuttur (B). Gizli yakalanan seğirmelerin baş verilerine daha yakın
olduğu; buna karşın açık bir şekilde yakalanan seğirmelerin, baş verilerinin doğruluğuna daha uzak olduğuna dikkat edin.

Otometrics - ICS Impulse USB

107

9 Baş İmpulsu

9.11

Yürüt penceresi
Toplanan verilerin, veri analizinin ve videonun/videoların senkronize oynatımı, Yürüt penceresinde mevcuttur. Pencere
her zaman
şunları içerir
•

Gerçek Zamanlı Çizgi Grafiği

•

Eğitim Eğrileri

•

Kazanç grafiği

•

2D göz ve baş çizgi grafikleri

•

Göz videosu

Bu test tipi için Test Seçenekleri içerisinde seçildiğinde, senkronize oda videosu da dahil edilir.

Yürüt düğmeleri ve seçimleri
Oynat

Senkronize oynatmayı başlatır.

Beklet

Senkronize oynatmayı duraklatır.

Durdur

Senkronize oynatmayı durdurur.

Videoyu Sil

Seçili test için videoyu/videoları siler.

Not • Sürücüde disk alanı oluşturmak için gerekli olmayan videoların silinmesi
önerilir. Bir video silindikten sonra video verileri kurtarılamaz.
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Yürüt düğmeleri ve seçimleri
İmleçten Oynat

Oynatma işlemini imleç konumundan başlatmak için seçin. Seçilmezse, oynatma
işlemi çizgi grafiğin başından başlar.

Hız

Not • Oynatma hızını ayarlamadan önce göz videosunun altında belirtilen
kayıt kare hızını (fps) kontrol edin.

•

Normal - saniyede 30 kare hızla kaydedilen göz videosu yalnızca normal hızda
oynatılabilir.

•

Yavaş - saniyede 60 kare hızla kaydedilen göz videosu normal veya yavaş hızda
oynatılabilir.

•

Daha yavaş - saniyede 120 kare hızla kaydedilen göz videosu normal, yavaş
veya daha yavaş hızlarda oynatılabilir.

Oda videosu, bütün hızlardaki göz videosu ile senkronize edilir.

4.0 sürümünden eski bir yazılım sürümü ile toplana verilere ilişkin oynatma
Hasta Verileri
•

Eski veriler oynatılamaz

•

Ham veriler kaydedilmişse, verileri görüntülemek için öncelikle yeniden analiz etmelisiniz. 2D Analiz içerisinden testi
seçin, Yeniden Analiz sekmesine ve Yeniden Analiz Et ögesine tıklayın.

•

Veriler yeniden analiz edildiğinde, gerçek zamanlı çizgi grafiğinde ekranı kaydırarak ilerleyebilirsiniz. Gerçek zamanlı
çizgi grafiğinde münferit bir baş impulsuna tıklarsanız:
–

kabul edilen baş impulsu, eğitim eğrilerinde görüntülenir (reddedilmiş baş impulsu görüntülenmez)

–

göz ve baş çizgi grafiği vurgulanır

–

kazanç değeri daire içine alınır

Videolar
•

Önceden Video Kaydetme/Oynatma içerisinde görüntülenen baş impulsu göz videoları, artık yalnızca
OTOsuite Vestibular içerisinde Yürüt penceresinde görüntülenebilir.

•

Test Listesi bölümünden Video sekmesine tıklayın ve oynatılacak videoyu seçin.
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9.12

İlerleme Grafikleri
Çoklu test oturumlarının analizi, İlerleme Grafikleri veya İlerleme Verileri pencere grubunda görüntülenebilir. Bu da
kullanıcının, hasta sonuçlarını farklı test tarihlerinden karşılaştırmasını sağlar. Test oturumlarını karşılaştırarak kullanıcı
herhangi bir ilerleme ya da düzelme olup olmadığını görebilir.
Eğer üç ya da daha fazla test mevcutsa bunlar, birinci yapılan test, son yapılan test ve 2D ve 3D pencerede
görüntülenmekte olan test şeklinde sıralanır. Test/testler eklemek için, Göster sütununda test adının yanında bulunan
düğmeye tıklayın.Bir testi/testleri kaldırmak için, Göster sütununda test adının hemen yanında bulunan düğmeye tıklayın.

Not • Test sonuçlarının analizi, normal görünüm modunda veya büyütülmüş modda görüntülenebilir. Bkz. sayfa ►
17.

110

Otometrics - ICS Impulse USB

9 Baş İmpulsu

İlerleme Grafikleri
Dört test oturumu, bu pencerede görüntülenebilir. 3D grafikler, ► 104. sayfadan başlayarak açıklandığı gibi görüntülenir.
Grafiklerde gösterilen verilere ait varsayılan renkler, renk körü olanların farklı renkleri kolayca ayırt etmesine imkan verir.
Test Seçenekleri, her bir veri türü için kullanılan varsayılan renkleri değiştirme ayarlarını içerir. Değiştirmek için, Grafik
Renkleri penceresinde Options (Seçenekler) sekmesine tıklayın ve yeni renkleri seçin. Bkz. sayfa ► 185.
Varsayılan yerleşim, sağ grafiği (sağ baş ve göz hızı verileri) sağa, sol grafiği ise (sol baş ve göz hızı verileri) sola yerleştirir.
Yerleşimi değiştirmek için, Baş İmpulsu penceresinde Options (Seçenekler) sekmesine tıklayın ve Sağ Tarafta Sol Grafiği
Görüntüleögesini seçin. Bkz. sayfa ► 188.
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İlerleme Verileri
Kazanç grafiği ► 87. sayfadan başlayarak belirtildiği şekilde ekrana gelir; ancak her bir testte kullanılan renkleri tanımlamak
için kullanılan açıklama, test seçim penceresinde gösterilir. Buna ek olarak, ortalama standart sapmalar, ortalama kazanç
sembollerinin üstünde ve altında yatay çubuklarla gösterilir (kırmızı ve mavi X harfleri).
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10

Konumsal

10.1

Test ortamı
Ortam değişebilir ancak her halükarda, hastayı duvardan (ya da yansıtma yüzeyi olarak kullanılabilen başka bir sert yüzeyden)
en az bir metre uzağa yerleştirmenize olanak sağlamalıdır. Bu konum kalibrasyon için kullanılacaktır. Dinamik konumsal
testleri ve Yeniden Konumlandırılıyor muayenesi için, oturur ve sırtüstü konumlar arasında hareket edeceği için hastanın
bir muayene masasına konforlu bir şekilde yerleştirilmesi gerekir.

Kalibrasyon Amaçları için:

Not • Hasta sabit ve dönmeyen bir sandalyeye oturtulmalıdır.

1. Hastayı, sabitleme noktasının önünde en az bir metre uzağa yerleştirmenize olanak sağlayan bir duvar seçin.
2. Sistem ile birlikte temin edilen sabitleme noktalarından birini, hastayı doğrudan sabitleme noktasının önüne
yerleştirmenizi sağlayan bir konumda duvara yansıtın.

10.2

Test sırasında göz hareketi video kaydı
Not • Kaydet Toplanan verileri oynatabilmek için kontrol edilmelidir.

Video penceresi, gözün görüntüsünü görüntüler.
Varsayılan olarak Kaydet (A) seçilidir. Göz video kaydı ve veri toplama işlemleri aynı anda başlar.

10.3

Gözbebeği Algılama
Yalnızca gözlüklerin doğru yerleşimini gösteren talimatlar için bkz. sayfa ► 32.
Görüş reddedildi solüsyonunun doğru yerleşimini gösteren talimatlar için bkz. sayfa ► 36.
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1. Testi seçin: Dinamik, veya Yeniden Konumlandırılıyor.
2. Test tipini seçin. Örneğin Dinamik testi için üç test tipi bulunmaktadır: Dix-Hallpike, Hallpike-Stenger, Yana
Yatırma, ve Rulo.

Not • Kalibrasyon yaparken Görüş Reddedildi seçili olmamalıdır.

3. Görüş reddedildi solüsyonu kullanılıyorsa, Görüş Reddedildi onay kutusunu seçin.

Not • Lisans olmadan, test sırasında Burulma göz titremesi olup olmadığını belirlemek mümkün değildir. Lisans satın
alındığında bir göz hareket çizgi grafiği ve SPV grafiği sunar.

4. Burulma verisi toplamak için, Burulma onay kutusunu seçin. (Burulma seçeneğinin varsayılan olması için, Test
Seçenekleri içerisinden bu test grubuna dair geçerli pencerede bu test türüne yönelik seçeneği seçin.) Burulma
seçiliyken video dosyası boyutundaki büyümeyi görmek için bkz. sayfa ► 256.
5. Test manevrasını seçin (A). Örneğin Dix-Hallpike testi için dört manevra bulunmaktadır: Baş Sol, Baş Sağ, Baş Sol
Tekrar, ve Baş Sağ Tekrar.

Not • Bu Görüş Reddedildi veya Burulma ögelerden birinin seçilmesi, toplanan kare hızını 60 fps (saniye başına kare
sayısı) yapar. Bu hız, kamera perdesinin daha uzun süre açık kalmasına olanak sağlar (ışığa maruz kalma oranını
artırır); bu da daha iyi görüntü kalitesi sağlar.
Görüş Reddedildi seçiliyken, test listesindeki görüş reddedildi sütununa bir onay işareti yerleştirilir.

6. Burulma verisi toplanıyorsa
A. Hastadan düz ileri bakması ve gözlerini tamamen açık tutması için talimat verin.
B. Yakala seçeneğine tıklayın. Burulma referans çerçevesi, Test Kurulumu penceresinin sağ alt köşesinde
görüntülenir.
Burulma göz hareketi olup olmadığını belirlemek üzere, referans çerçevesi toplanan verilerle karşılaştırılır. Referans
çerçevesi, sonraki tüm SPV testleri için kullanılabilir. Kalite kötüyse, hastaya yeniden talimat verin ve tekrar Yakala
seçeneğine tıklayın.
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İyi Kalite

Kötü Kalite

7. Hastayı konumlandırın. Bkz. sayfa ► 113.
8. ROI'yi (İlgi Bölgesi) göz bebeği etrafına konumlandırın:
–

yeşil kutu üzerine tıklayın ve bunu göz bebeği üzerine ortalamak için sürükleyin ya da

–

göz bebeğini yeşil kutu içerisine ortalamak için göz bebeği üzerine tıklayın.

Not • Baş İmpulsu ve VOR testleri için, ROI kutusu, 250 fsp'lik maksimum örnekleme oranıyla 100 x 100 pikseldir.
Burulma dışındaki diğer tüm testler için ROI kutusu maksimum 173 fps'lik örnekleme oranıyla 160 x 120 piksel
değerindedir. Burulma için, ROI kutusu, 60 fsp'lik maksimum örnekleme oranıyla 320 x 240 pikseldir.

9. Video penceresinde, görüntülenen resmin türünü seçin: Gri Tonlamalı Görüntü (A) or Gözbebeğinin Konumu (B).

Not • Gri Tonlamalı Görüntü veya Gözbebeğinin Konumu seçimi, yalnızca gözbebeği algılamasını ayarlamak için
kullanılır. Göz videosu her zaman gri tonlamalı olarak kaydedilir.

10. Eğer göz bebeği otomatik olarak algılanmazsa Otomatik Eşik seçeneğini seçin. Sistem, artı göstergesini göz bebeği
üzerine odaklar.
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11. Hastadan sabitleme noktasına bakmasını isteyin. Artı göstergesini izleyerek göz bebeği hareketini inceleyin. Artı
göstergesi gözbebeğini takip edemezse (kayarsa ve göz bebeğinde odaklanmazsa) ayarlamak için eşik kaydırma
çubuğundaki + veya – düğmesini kullanın.
Göz bebeğini algılama, sistemin kalibrasyon sırasında ve verileri toplarken göz bebeğini doğru bir şekilde takip ettiğini
gösterir.

Not • Göz bebeğinin beyaz daire resminin dışarısında kalan beyaz alanları kaldırmak için ek ayarlamalar yapın.

12. Kabul etmek için Tamam ögesini seçin ROI Konumu.
13. Kalibrasyon daha önceden yapılmadıysa ► 116. sayfaya ilerleyin.

10.4

Kalibrasyon
Dikkat •

Bu işlem sırasında her iki lazer de açılır. Lazerlere doğrudan bakmayın. Burada belirtilenlerin dışında

kumanda kullanımı ya da ayarlar ya da işlem performansı, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya neden olabilir.

1. Her iki lazeri de açmak için Lazerler Açık seçeneğine tıklayın.

2. Hastadan, sabitleme noktasının her iki tarafına da eşit uzaklıkta olan sol ve sağ noktaları belirtmesini isteyin.
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3. Hastadan önce sol noktaya daha sonra sağ noktaya bakmasını isteyin. Video penceresinde, ince artı göstergesinin göz
bebeğini takip etmeye devam ettiğini kontrol edin.

Not • Baş ve göz verilerini izlemek için Gerçek Zamanlı Çizgi Grafikler (saniye cinsinden X ekseni penceresini
kullanın. Turuncu baş çizgi grafiğini ve yeşil göz çizgi grafiğini inceleyerek hastanın (sabitleme noktasına bakmak
yerine) başını mı yoksa gözlerini mi hareket ettirdiğini, gözünü çok sık mı kırptığını ya da verilen talimatlara uyup
uymadığını (Uyum halinde değil) söyleyebilirsiniz.

4. Artı göstergesi gözbebeğini takip edemezse (kayarsa ve göz bebeğinde odaklanmazsa) ayarlamak için eşik kaydırma
çubuğundaki + veya – düğmesini kullanın.
Kalibrasyon işleminde hastadan bakışlarını, lazer açık olduğunda görünen iki nokta arasında değiştirmesi istenir.
Hastanın bakışları bir noktadan diğerine gittikçe sistem, göz bebeğinin hareketlerini takip eder.

Not • Hasta kalibre edilemezse (örneğin görüş o kadar zayıftır ki hasta sabitleme noktasını ya da lazer ışını noktalarını
göremez), kalibrasyon varsayılan değerini (∆ = 21) kullanmak için Varsayılan düğmesine tıklayın. Varsayılan ögesine
tıklamadan önce hastanın sabitleme noktasına düz biçimde baktığından emin olun.

İki lazer ışını noktası arasındaki göz hareketi ölçülür ve lazer ışını noktalarının gözlüklerden yansıtıldığı bilinen değerlere
karşı kalibre edilir. Kalibrasyon değerleri, merkezin soluna ve sağına 7,5 derece eşit olan piksel konumu ile ilgilidir. Sol
ve sağ arasındaki fark, gözün 15 derece hareketi için olan piksel sayısına eşittir. Bu değerler, baş impulsu (itme) testi
sırasında göz hareketini analiz etmek için kullanılır.
5. Çalıştır seçeneğine tıklayın.

6. Hastaya sabitleme noktasına bakmasını ve başını kıpırdatmamasını söyleyin.
7. Lazer ışını noktasını takip etmesini söyleyin.
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Not • Kalibrasyon değerleri otomatik olarak kaydedilir. Kayıtlı kalibrasyon değerleri tüm testleri için kullanılabilir.
Gözlükler çıkarılmadığı sürece testler arasında yeniden kalibre etmeye gerek yoktur. Hastanın dosyasından çıktığınızda
ve dosyayı yeniden açtığınızda kalibrasyonun tekrar yapılması gerekecektir.

Kalibrasyon kontrolü
1. Hastadan, sabitleme noktasına bakmasını ve başını küçük açılarla iki yana hareket ettirmesini isteyin (yaklaşık 10
derece).
2. Göz ve baş hızlarının birbirine uygun olduğunu kontrol edin.

İyi kalibrasyon - Göz ve baş hızları birbirine uygun

(Kötü kalibrasyon örnekleri, Baş İmpulsu ögesinde gerçekleştirilen bir kalibrasyonu gösterir)

Kötü kalibrasyon - Göz hızı çok düşük
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Kötü kalibrasyon - Göz hızı çok yüksek

3. Göz ve baş hızları birbirine uygun değilse, yeniden kalibre etmeniz ya da hasta geçmişini gözden geçirmeniz gerekir.

Not • Hasta düşük frekanslı baş hareketleri sırasında yakalama seğirmesi yapması gerekiyorsa, bu ya vestibüler
kaybı ya da serebellar disfonksiyon ya da her ikisini gösterebilir. Test sonuçlarında, düşük frekanslı baş
hareketlerinde yakalama seğirmeleri tespit edildiyse, Head Impulse (Baş İmpulsu) testinin sonuçlarının dikkatle
yorumlanması tavsiye edilir. Normal sınırlar içinde OLMAYAN veriler çevresel ve/veya merkezi bir bozukluğa
bağlı olabilir. Kalibrasyon kontrolü sırasında yakalama seğirmeleri olan bir hastayı değerlendirmek için VOR
testlerini kullanın.

4. Kalibrasyon kontrol edildikten ve sonuçtan emin olduktan sonra Kabul Et düğmesine tıklayın.

Toplama penceresi açılır ve yazılım, baş impulsu verilerini toplamaya başlamak için hazırdır.

Dikkat • Kalibrasyon tamamlandıktan sonra gözlüklerin hastaya yeniden takılmaması tavsiye edilir.
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10.5

Toplama ve tedavinin optimize edilmesi
Bu uygulama, iyi veri toplanmasını ve tedavi manevralarını iyi gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla bu özellikleri
sunmaktadır.
•

Harici Monitör
Gözün büyük görüntüsünü harici bir monitörde görüntüleme seçeneğine sahipsiniz. Bilgisayara harici bir monitör
bağlanırsa, monitörü göz videosunu kolayca görebileceğiniz bir yere yerleştirin. Göz videosunu harici monitörün yanı
sıra bilgisayar monitöründe de görüntülemek için

düğmesine tıklayın. Harici monitör, gerçek zamanlı SPV

değerini, Baş Hızı ve Geçen Süre ögesini görüntüler. Baş Hızı değeri (B) , başın konumsal test sırasında hareket
ederkenki hızına göre değişir. Oynatma sırasında, harici monitör göz videosunu görüntüler. Ayrıca, Baş Konumu Geri
Bildirimi test seçeneklerinde belirlendiyse Senkronize Oda Videosu veya Test Seçenekleri ögeleri de görüntülenir.

Not • Harici monitor baş impulsu testleri için desteklenmemektedir.

•

Baş Konumu Geri Bildirimi
SPV testleri için, Baş Konumu Geri Bildirimi seçeneği varsayılan ayardır. Bu seçeneğe ayarlandığında, hastanın kafa
(baş) konumuna ilişkin bir referans grafik bilgisayar monitöründe gerçek zamanlı olarak görüntülenir. Bu seçeneğin
ayarlanması hakkında bilgi için bkz sayfa ► 191.
Klinik olarak, dinamik konumsal test için ve yeniden konumlandırma işlemi için, doğru tanıyı alabilmek ve başarılı bir
işlem elde edebilmek için başı uygun şekilde yerleştirmek gerekir. Gözlüklerdeki baş sensöründen gelen veriler baş
hareketini izler. Yazılımda görülen baş hareketi, doğrudan hastanın baş hareketine karşılık gelir. Bu da, testi yapanın her
bir dinamik konumsal teste ya da yeniden konumlandırma manevrasına özgü benzersiz ve çeşitli konumlarda başı
konumlandırmasına yardımcı olur.
–

Test veya tedavi edilen yarı daire biçimli kanal(lar) yeşil vurguludur.

–

Test veya manevra gerçekleştirilirken, mavi nokta başla birlikte hareket eder.

–

Gerçekleştirilmekte olan teste veya manevraya göre, her bir konum numaralandırılır ve mavi bir çizgiyle
gösterilir. hastanın başını, mavi noktayla ardışık numaralandırılmış mavi çizgiyle hizalayacak şekilde hareket
ettirin.

Dix-Hallpike – Baş Sol
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10.6

Dinamik
Bu testlerde, gözlükler göz verileri toplar. Yüksek hız kamerası gözün resmini yakalar. OTOsuite Vestibular yazılımı, göz
konumu verilerini işler ve yavaş faz hızını (SPV) hesaplar.

10.6.1

Dinamik testleri
Dinamik testleri, yerçekimine göre hastanın vücut uyumlanmasındaki dinamik değişikliklerden meydana gelen nistagmusu
değerlendirebilme imkanı verir. Hasta tipik olarak oturma konumunda başlar ve ön/ar veya lateral kanalları zemine dikey
olarak hizalayacağı bir konuma geçer ve kanal(lar) böylece yerçekiminden etkilenir. Bu testler bir hastanın semptomlarının
kötücül paroksismal konumsal vertigodan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için kullanılır.

Dix-Hallpike veya Hallpike-Stenger
Bu test ile hastanın manevra sırasındaki göz hareketi kaydedilerek ön veya arka yarı dairesel kanallar değerlendirilir. ANSI
standardı bu testin görüşün engellendiği durumlarda yapılmasını tavsiye eder. Hasta oturuyor. Her iki testte de, baş
değerlendirilen tarafa göre 45° sola veya sağa döndürülür.

Hallpike-Stenger
Bu testte, başın ortalanmış ve dümdüz ileri bakan bir konumda olduğu ek bir konum vardır. Hasta kafası muayene masasının
ucunda biraz havada kalacak şekilde hızla geriye yatırılır. Hastanın kafası test boyunca muayene eden tarafından rahat
şekilde desteklenir. ANSI standardına göre, gözler bu konumda en az 20 saniye süreyle kaydedilmelidir. Göz hareketini göz
titremesi (nistagmus) dinene kadar kaydetmek en iyisidir. Hasta tekrar oturur konuma getirilir ve göz hareketi nistagmus
dinene kadar tekrar kaydedilmelidir.

Yana Yatırma
Hasta oturuyor.Baş, etkilenen kulağın aksi yönde 45° çevrilir. Hasta etkilenen kulağın bulunduğu tarafa yatırılır ve burnu
karşı yönde 30° döndürülür.

Rulo
Bu testte manevra sırasında hastanın göz hareketi kaydedilerek lateral yarı dairesel kanallar değerlendirilir. Hasta sırt üstü
yatmaktadır, başı etkilenen kulak yere bakacak şekilde 30° döndürülmüştür. Kafa değerlendirilen tarafa bağlı olarak hızla 55°
veya dönebildiği yere kadar sola veya sağa döndürülür. Hastanın kafası test boyunca muayene eden tarafından rahat şekilde
desteklenir. Gözler bu konumda en az 20 saniye süreyle kaydedilmelidir. Göz hareketini göz titremesi (nistagmus) dinene
kadar kaydetmek en iyisidir. Hasta tekrar oturur konuma getirilir ve göz hareketi nistagmus dinene kadar tekrar
kaydedilmelidir.
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10.7

Dinamik
Veri toplarkenTest Seçenekleri içerisinde bulunan ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa ► 179.

Not • Geçici hasta, herhangi bir hasta verisi girmeden testi başlatabilir. Yeni bir hasta oluşturmak ya da mevcut
hastayı açmak için bkz. sayfa ► 24.

Veri toplarken, Baş Konumu Geri Bildirimi ekranını (tüm test veya manevra boyunca başın doğru konumlandırılmasını
sağlar) veya Senkronize Oda Videosu ögesini kullanarak baş hareketini izleyebilirsiniz. Ayrıca hiç birini kullanmamayı da
tercih edebilirsiniz. (Varsayılan ayar Test Seçenekleri içerisinde belirlenir.)
1. Bu adım, yalnızca toplama sırasında kafa hareketini izlerken geçerlidir:
•

Senkronize Oda Videosu kullanılıyorsa, veri toplama sırasında hastanın başının tamamının videoda görünmesini
sağlamak için kamera konumunu ayarlamanız gerekebilir. Ses kaydediliyotsa, kamerayı ortam gürültüsünü en aza
indirecek şekilde ayarlamak önemlidir.

•

Baş Konumu Geri Bildirimi ögesini kullanıyorsanız, hastanın kafasını veri toplamaya başlamadan önce
konumlandırın. Hastanın başının hareket etmediğinden ve tam olarak ortalandığından emin olun. Orta referans
noktasını ayarlayın:
A. Hastaya talimat verin. (Örneğin, onlara gözlerini açık tutmalarını söyleyin.)
B. Lazer Açık (A) ögesine tıkla.
C. Hastadan, duvarda beliren lazer noktasına bakmasını isteyin. Başın ortalandığından emin olarak, Ortala ögesine
tıklayın veya en az 2 saniye boyunca sunum uzaktan kumandasındaki sol butona basılı tutun. (Düğme
bırakıldığında ekran güncellenir).

2. Veri toplamaya başlamak için Başlat düğmesine tıklayın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sol düğmeye basın. Test
seçeneklerinde belirlenen maksimum süre uzunluğunun ötesinde veri toplamaya devam etmek için Uzat düğmesine
tıklayın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sol düğmeye basılı tutun. Testin uzatıldığını onaylayan bir zil tonu
duyulur. Toplamayı durdurmak için Durdur düğmesine tıklatın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sağ düğmeye
basın.

Göz Pozisyon İzleri
Test Seçenekleri içerisindeki ayarlara bağlı olarak, yatay (HR) ve dikey (VR) göz hareket çizgi grafikleri Göz Pozisyon İzleri
penceresinde görüntülenir.Toplama sırasında çizgi grafiğe bir etkinlik işaretçisi (

) eklemek için, şu yöntemlerden birini

kullanın:
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•

Sunum uzaktan kumandasında sol düğmeye basın.

•

Olay seçeneğine tıklayın.

Etkinlik işaretçileri, çizgi grafiğin altına eklenir.

SPV değeri
Gerçek zamanlı SPV tahmini. Değer, pencerenin üst sağ kısmında yeşil veya turuncu renkle gösterilir.
•

Yeşil: Değişkenlik düşükken değerin güvenilir olma olasılığı yüksektir.

•

Turuncu: Değişkenlik yüksekken değerin güvenilir olma olasılığı düşüktür.

Not • Turuncu renkle gösterilen SPV değerleri, yanlış olmamakla birlikte daha az güvenilir kabul edilmelidir.

Baş Hızı değeri (B) , başın konumsal test sırasında hareket ederkenki hızına göre değişir.

Gerçek zamanlı SPV, testi yapanın, nistagmus bulunup bulunmadığını kolayca izlemesine olanak tanır. Testi yapan
nistagmusun ne zaman dindiğini bilecek ve bu sayede hasta bir sonraki konuma geçirilebilecektir.

Not • Konumsal eğitim videosunda ya da www.icsimpulse.com adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Toplama penceresinde görüntülenenler şunlardır:
A. Test Tipi – verilerin toplandığı testin adı
(Ad, test yönünü ve test koşullarını içerir.)
B. Geçen Süre – test süresi
C. Kare Hızı – saniye başına kare (fps) cinsinden veri alım frekansı
D. Kalibrasyon ∆ – kalibrasyon sırasında sağ ve sol göz konumları arasında ölçülen piksel cinsinden mesafe
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Maksimum test süresine ulaşıldığından sistem otomatik olarak durur. (Maksimum test süresi Test Seçenekleri içerisinde
belirlenir.)
•

Test seçeneklerinde belirlenen maksimum süre uzunluğunun ötesinde veri toplamaya devam etmek için Uzat
düğmesine tıklayın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sol düğmeye basılı tutun. Testin uzatıldığını onaylayan bir zil
tonu duyulur. Toplamayı durdurmak için Durdur düğmesine tıklatın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sağ
düğmeye basın.

•

Testi erken durdurmak için Durdur düğmesine tıklayın veya sunum uzaktan kumandasındaki sağ düğmeye basın. Veriler
kaydedilecektir.

•

Testi, verileri kaydetmeden önceden durdurmak için İptal seçeneğine tıklayın.

Veriler analiz edilir ve Analiz penceresinde görüntülenir.

10.8

Dinamik veri analizi
Belirli bir testi görüntülemek için, Test pencere sekmesine tıklayın ve ardından vurgulamak için istediğiniz teste
tıklayın. Bir testin seçilmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa ► 19.

10.8.1

Analiz penceresi
Test sonuçlarının analizi, normal görünüm modunda veya büyütülmüş modda görüntülenebilir. Bkz. sayfa ► 17.

Göz Pozisyon İzleri
Test Seçenekleri içerisindeki ayarlara bağlı olarak, yatay (HR) ve dikey (VR) göz hareket çizgi grafikleri Göz Pozisyon İzleri
penceresinde görüntülenir.
Görüntülenecek çizgi grafikleri değiştirmek için, çizgi grafik açıklamasındaki uygun onay kutusunu seçin veya seçimini
kaldırın. Test yeniden analiz edilirken yeni ayar korunur. Hastanın dosyası kapandığında veya o hasta için listeden başka bir
test seçildiğinde, ekran, Test Seçenekleri içerisinde seçilenlere bağlı olarak değişir.

Not • Hasta hala açıkken Test Seçenekleri içerisindeki bir ayarda yapılacak herhangi bir değişiklik, açık hastaya
uygulanır.

Çizgi grafikler, imleç etrafında ortalanır. Rapor, imlecin etrafında ortalanmış olan Çizgi Grafikleri penceresinde görülen çizgi
grafik parçasını yazdırır.
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Yavaş Faz Hızı grafiği
Bu grafiğin amacı, nistagmusun kuvvetine ilişki bir kayıt sunmaktır. Bu grafik, yatay sağ (HR ) ve dikey sağ (VR ) çizgi grafikler
için SPV algoritması tarafından tanımlanan ayrı ayrı nistagmus noktalarını görüntüler.
ÖAT Zirvesi (°/s), grafikte bir kare ile gösterilir.
Belirli bir noktayı seçmek için üzerine tıklayın veya noktalar arasında (atımlar arasında) geçiş yapmak için sol/sağ ok tuşlarını
kullanın. SPV penceresi (B).

Algoritma bir pik seçmezse, o iz için piki manuel olarak ayarlayın. Analizin ne zaman başlayacağını belirlemek için ► 127
sayfadaki Yeniden Analiz penceresinde bulunan tanıma bakın.

Pik ögesinin nasıl belirlendiğiyle ilgili bilgi almak için blz. sayfa ► 247.
Not • Burulma için göz hareket çizgi grafiğini ve SPV grafiğini görüntülemek için TR seçeneğine tıklayın.
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Analiz Ayrıntıları - Bilgi

Test parametreleri listelenir:
•

Test Tipi – verilerin toplandığı testin adı

•

Operatör – Veri toplanırken OTOSuite Vestibular yazılımında oturum açmış olan kişi

•

Kalibrasyon ∆ – kalibrasyon sırasında sağ ve sol göz konumları arasında ölçülen piksel cinsinden mesafe

•

Test Zamanı – veri toplama işleminin başladığı tarih ve saat

•

Geçen Süre – test süresi

•

Analiz Başlama Zamanı – analizin başladığı zaman

SPV değerleri
•

Nokta (°/s) – seçilen nokta (seçilen atım) için yavaş faz hızı

•

Pik – burada yavaş faz hızı piki ayarlanır
ÖAT (SPV) zirvesinin nasıl belirlendiğiyle ilgili bilgi almak için bkz. sayfa ► 247.

Analiz Ayrıntıları - Görüşler
Test ile ilgili açıklamalar, testten önce, test sırasında ve testten sonra girilebilir. Açıklama eklemek ya da açıklamalarda
değişiklik yapmak için Görüşler pencere sekmesine tıklayın. Düzenleme araçları hakkında bilgi için bkz. sayfa ► 22.

Not • Daha önce Test penceresine eklenmiş olan metin, Görüşler penceresinde görünür.
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Analiz Ayrıntıları - Yeniden Analiz

Analiz Başlama Zamanı - Tüm İzler
Bir çizgi grafikteki verileri analiz dışında tutmak için:
1. Siyah imleci Göz Pozisyon İzleri penceresinde yeni başlangıç zamanına taşıyın.
2. Analiz Ayrıntıları penceresinde, Yeniden Analiz sekmesine tıklayın.
3. Yeniden analiz etmek için şuna tıklayın:
•

İmleçten Yeniden Analiz Et - başlangıç zamanı imleç konumunu takiben bir sonraki dolu saniyeye ayarlanmış olan
tüm çizgi grafikleri analiz eder

•

Tam Çizgi Grafiği Yeniden Analiz Et - tüm çizgi grafikleri baştan analiz eder

Not • Başlangıç zamanı Bilgi penceresinde görüntülenir.

SPV Grafiği
Not • Lisans olmadan, test sırasında Burulma göz titremesi olup olmadığını belirlemek mümkün değildir. Lisans satın
alındığında bir göz hareket çizgi grafiği ve SPV grafiği sunar.

HR, VR veya TR seçeneğini seçmek suretiyle değiştirilecek çizgi grafiği seçin.
•

•

Nokta (°/s)
–

Sil - seçilen noktayı analizden ve rapordan çıkarır

–

Geri Yükle - manuel olarak silinmiş tüm noktaları geri yükler

Pik
–

Seç - imleç konumuna göre yeni bir pik belirler

–

Geri Yükle - piki algoritma tarafından belirlenen yerde geri yükler

Pik ögesinin nasıl belirlendiğiyle ilgili bilgi almak için blz. sayfa ► 247.
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10.8.2

Veri Toplamanın Oynatılması
Göz hareket çizgi grafikleri ve göz videosu, test sırasında kaydedilen kafa konumu geri bildirimi veya oda videosuyla eş
zamanlı oynatılabilir.
Video Oynatma düğmeleri ve seçimleri

Oynat

Senkronize oynatmayı başlatır.

Beklet

Senkronize oynatmayı duraklatır.

Durdur

Senkronize oynatmayı durdurur.

İmleçten Oynat

Oynatma işlemini imleç konumundan başlatmak için seçin. Seçilmezse,
oynatma işlemi çizgi grafiğin başından başlar.

Hız

Not • Oynatma hızını ayarlamadan önce göz videosunun altında
belirtilen kayıt kare hızını (fps) kontrol edin.

•

Normal - saniyede 30 kare hızla kaydedilen göz videosu yalnızca normal
hızda oynatılabilir.

•

Yavaş - saniyede 60 kare hızla kaydedilen göz videosu normal veya yavaş
hızda oynatılabilir.

•

Daha yavaş - saniyede > 60 kare hızla kaydedilen göz videosu normal,
yavaş veya daha yavaş hızlarda oynatılabilir.
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10.9

Yeniden Konumlandırılıyor testleri
Yeniden Konumlandırma manevralarında, gözlükler göz verilerini toplar. Yüksek hız kamerası gözün resmini
yakalar.OTOsuite Vestibular yazılımı, göz konumu verilerini işler ve yavaş faz hızını (SPV) hesaplar.
Yeniden konumlandırma manevraları, kötücül paroksismal poziyonel vertigo tanısı konmuş bir hastayı tedavi etmek için
kullanılır. Manevralar yerçekimine göre hastanın vücut uyumlanmasını dinamik olarak değiştirir.

CRT ve Serbestleştirici manevralar, hastanın oturur konuma geçmesiyle başlar. BBQ Rulosu manevrası, hastanın kafası 30°
yükselmiş halde sırtüstü uzanır konuma geçmesiyle başlar. Daha sonra hasta, parçacıkların etkilenen kanaldan çıkması
sağlanacak şekilde döndürülür.

Not • Baş Konumu Geri Bildirimi, kafanın tedavi manevralarının her bir adımı boyunca düzgün konumlandırılma
güvencesini sağlar.

Tüm Yeniden Konumlandırılıyor tedavileri için
•

Tedavi görüş varken veya görüş reddedilmiş halde gerçekleştirilebilir.

•

Gözler, nistagmus dinene kadar her bir konumda kaydedilir.

•

Hastanın kafası test boyunca muayene eden tarafından rahat şekilde desteklenir.

Ön ve arka yarı dairesel kanalların tedavileri
•

CRT - Kanalit yer değiştirme tedavisi

•

Serbestleştirici

CRT
Hasta oturuyor. Baş, hangi tarafın tedavi edildiğine bağlı olarak 45° sola veya sağa çevrilir. Hasta, kafası çok az muayene
masasının ucundan sarkacak şekilde geriye yatırılır. Kafası karşı yönde 90° döndürülür. Aynı yönde devam edilir ve kafası
90° daha döndürülür.

Serbestleştirici
Hasta etkilenen kulağın üzerine yatırılır ve burnu karşı yönde yukarı doğru 45° yukarı döndürülür. Hastayı karşı tarafa
taşıyın ve bir yandan hasta, burnu 45° aşağıda bakmak üzere, etkilenmemiş kulağı üzerine yatırılacak şekilde boyun
uyumlanmasını koruyun.

Yanal yarı dairesel kanalların tedavisi - BBQ Rulosu
Hasta sırt üstü yatmaktadır, başı etkilenen kulak yere bakacak şekilde 30° döndürülmüştür. Kafa tedavi edilen tarafından
karşı yönünde 90° ya da dönebildiği yere kadar döndürülür. Hasta yan tarafa yatırılarak ve kafa konumu 90°'de ya da
dönebileceği kadar döndüğü yerde tutularak aynı yönde devam edilir. Hastayı yüzüstü yatırın ve kafasını zemine doğru 30°
açıyla bakacak şekilde eğin. Hasta yan tarafına yatırılarak, kafası 90°'de veya döndürülebileceği kadar döndürülmüş konumda
tutularak ve en sonunda başlangıç konumuna gelene kadar döndürülmeye devam eder.
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10.10

Yeniden Konumlandırılıyor verisi toplama
Veri toplarkenTest Seçenekleri içerisinde bulunan ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa ► 179.

Not • Geçici hasta, herhangi bir hasta verisi girmeden testi başlatabilir. Yeni bir hasta oluşturmak ya da mevcut
hastayı açmak için bkz. sayfa ► 24.

Veri toplarken, Baş Konumu Geri Bildirimi ekranını (tüm test veya manevra boyunca başın doğru konumlandırılmasını
sağlar) veya Senkronize Oda Videosu ögesini kullanarak baş hareketini izleyebilirsiniz. Ayrıca hiç birini kullanmamayı da
tercih edebilirsiniz. (Varsayılan ayar Test Seçenekleri içerisinde belirlenir.)
1. Bu adım, yalnızca toplama sırasında kafa hareketini izlerken geçerlidir:
•

Senkronize Oda Videosu kullanılıyorsa, veri toplama sırasında hastanın başının tamamının videoda görünmesini
sağlamak için kamera konumunu ayarlamanız gerekebilir. Ses kaydediliyotsa, kamerayı ortam gürültüsünü en aza
indirecek şekilde ayarlamak önemlidir.

•

Baş Konumu Geri Bildirimi ögesini kullanıyorsanız, hastanın kafasını veri toplamaya başlamadan önce
konumlandırın. Hastanın başının hareket etmediğinden ve tam olarak ortalandığından emin olun. Orta referans
noktasını ayarlayın:
A. Hastaya talimat verin. (Örneğin, onlara gözlerini açık tutmalarını söyleyin.)
B. Lazer Açık (A) ögesine tıkla.
C. Hastadan, duvarda beliren lazer noktasına bakmasını isteyin. Başın ortalandığından emin olarak, Ortala ögesine
tıklayın veya en az 2 saniye boyunca sunum uzaktan kumandasındaki sol butona basılı tutun. (Düğme
bırakıldığında ekran güncellenir).

2. Veri toplamaya başlamak için Başlat düğmesine tıklayın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sol düğmeye basın. Test
seçeneklerinde belirlenen maksimum süre uzunluğunun ötesinde veri toplamaya devam etmek için Uzat düğmesine
tıklayın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sol düğmeye basılı tutun. Testin uzatıldığını onaylayan bir zil tonu
duyulur. Toplamayı durdurmak için Durdur düğmesine tıklatın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sağ düğmeye
basın.
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Göz Pozisyon İzleri
Test Seçenekleri içerisindeki ayarlara bağlı olarak, yatay (HR) ve dikey (VR) göz hareket çizgi grafikleri Göz Pozisyon
İzleri penceresinde görüntülenir.Toplama sırasında çizgi grafiğe bir etkinlik işaretçisi ( ) eklemek için, şu
yöntemlerden birini kullanın:
•

Sunum uzaktan kumandasında sol düğmeye basın.

•

Olay seçeneğine tıklayın.

Etkinlik işaretçileri, çizgi grafiğin altına eklenir.

SPV değeri
Gerçek zamanlı SPV tahmini. Değer, pencerenin üst sağ kısmında yeşil veya turuncu renkle gösterilir.
•

Yeşil: Değişkenlik düşükken değerin güvenilir olma olasılığı yüksektir.

•

Turuncu: Değişkenlik yüksekken değerin güvenilir olma olasılığı düşüktür.

Not • Turuncu renkle gösterilen SPV değerleri, yanlış olmamakla birlikte daha az güvenilir kabul edilmelidir.

Baş Hızı değeri (B) , başın konumsal test sırasında hareket ederkenki hızına göre değişir.

Gerçek zamanlı SPV, testi yapanın, nistagmus bulunup bulunmadığını kolayca izlemesine olanak tanır. Testi yapan
nistagmusun ne zaman dindiğini bilecek ve bu sayede hasta bir sonraki konuma geçirilebilecektir.

Not • Konumsal eğitim videosunda ya da www.icsimpulse.com adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
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Toplama penceresinde görüntülenenler şunlardır:
A. Test Tipi – verilerin toplandığı testin adı
(Ad, test yönünü ve test koşullarını içerir.)
B. Geçen Süre – test süresi
C. Kare Hızı – saniye başına kare (fps) cinsinden veri alım frekansı
D. Kalibrasyon ∆ – kalibrasyon sırasında sağ ve sol göz konumları arasında ölçülen piksel cinsinden mesafe

Maksimum test süresine ulaşıldığından sistem otomatik olarak durur. (Maksimum test süresi Test Seçenekleri içerisinde
belirlenir.)
•

Test seçeneklerinde belirlenen maksimum süre uzunluğunun ötesinde veri toplamaya devam etmek için Uzat
düğmesine tıklayın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sol düğmeye basılı tutun. Testin uzatıldığını onaylayan bir zil
tonu duyulur. Toplamayı durdurmak için Durdur düğmesine tıklatın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sağ
düğmeye basın.

•

Testi erken durdurmak için Durdur düğmesine tıklayın veya sunum uzaktan kumandasındaki sağ düğmeye basın. Veriler
kaydedilecektir.

•

Testi, verileri kaydetmeden önceden durdurmak için İptal seçeneğine tıklayın.

Veriler analiz edilir ve Analiz penceresinde görüntülenir.

10.11

Yeniden Konumlandırılıyor veri analizi
Belirli bir testi görüntülemek için, Test pencere sekmesine tıklayın ve ardından vurgulamak için istediğiniz teste
tıklayın. Bir testin seçilmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa ► 19.
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10.11.1

Analiz penceresi
Test sonuçlarının analizi, normal görünüm modunda veya büyütülmüş modda görüntülenebilir. Bkz. sayfa ► 17.

Göz Pozisyon İzleri
Test Seçenekleri içerisindeki ayarlara bağlı olarak, yatay (HR) ve dikey (VR) göz hareket çizgi grafikleri Göz Pozisyon İzleri
penceresinde görüntülenir.
Görüntülenecek çizgi grafikleri değiştirmek için, çizgi grafik açıklamasındaki uygun onay kutusunu seçin veya seçimini
kaldırın. Test yeniden analiz edilirken yeni ayar korunur. Hastanın dosyası kapandığında veya o hasta için listeden başka bir
test seçildiğinde, ekran, Test Seçenekleri içerisinde seçilenlere bağlı olarak değişir.

Not • Hasta hala açıkken Test Seçenekleri içerisindeki bir ayarda yapılacak herhangi bir değişiklik, açık hastaya
uygulanır.

Çizgi grafikler, imleç etrafında ortalanır. Rapor, imlecin etrafında ortalanmış olan Çizgi Grafikleri penceresinde görülen çizgi
grafik parçasını yazdırır.

Yavaş Faz Hızı grafiği
Bu grafiğin amacı, nistagmusun kuvvetine ilişki bir kayıt sunmaktır. Bu grafik, yatay sağ (HR ) ve dikey sağ (VR ) çizgi grafikler
için SPV algoritması tarafından tanımlanan ayrı ayrı nistagmus noktalarını görüntüler.
ÖAT Zirvesi (°/s), grafikte bir kare ile gösterilir.
Belirli bir noktayı seçmek için üzerine tıklayın veya noktalar arasında (atımlar arasında) geçiş yapmak için sol/sağ ok tuşlarını
kullanın. SPV penceresi (B).

Algoritma bir pik seçmezse, o iz için piki manuel olarak ayarlayın. Analizin ne zaman başlayacağını belirlemek için ► 135
sayfadaki Yeniden Analiz penceresinde bulunan tanıma bakın.

Pik ögesinin nasıl belirlendiğiyle ilgili bilgi almak için blz. sayfa ► 247.
Not • Burulma için göz hareket çizgi grafiğini ve SPV grafiğini görüntülemek için TR seçeneğine tıklayın.
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Analiz Ayrıntıları - Bilgi

Test parametreleri listelenir:
•

Test Tipi – verilerin toplandığı testin adı

•

Operatör – Veri toplanırken OTOSuite Vestibular yazılımında oturum açmış olan kişi

•

Kalibrasyon ∆ – kalibrasyon sırasında sağ ve sol göz konumları arasında ölçülen piksel cinsinden mesafe

•

Test Zamanı – veri toplama işleminin başladığı tarih ve saat

•

Geçen Süre – test süresi

•

Analiz Başlama Zamanı – analizin başladığı zaman

SPV değerleri

134

•

Nokta (°/s) – seçilen nokta (seçilen atım) için yavaş faz hızı

•

Pik – burada yavaş faz hızı piki ayarlanır
Pik ögesinin nasıl belirlendiğiyle ilgili bilgi almak için blz. sayfa ► 247.
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Analiz Ayrıntıları - Görüşler
Test ile ilgili açıklamalar, testten önce, test sırasında ve testten sonra girilebilir. Açıklama eklemek ya da açıklamalarda
değişiklik yapmak için Görüşler pencere sekmesine tıklayın. Düzenleme araçları hakkında bilgi için bkz. sayfa ► 22.

Not • Daha önce Test penceresine eklenmiş olan metin, Görüşler penceresinde görünür.

Analiz Ayrıntıları - Yeniden Analiz

Analiz Başlama Zamanı - Tüm İzler
Bir çizgi grafikteki verileri analiz dışında tutmak için:
1. Siyah imleci Göz Pozisyon İzleri penceresinde yeni başlangıç zamanına taşıyın.
2. Analiz Ayrıntıları penceresinde, Yeniden Analiz sekmesine tıklayın.
3. Yeniden analiz etmek için şuna tıklayın:
•

İmleçten Yeniden Analiz Et - başlangıç zamanı imleç konumunu takiben bir sonraki dolu saniyeye ayarlanmış olan
tüm çizgi grafikleri analiz eder

•

Tam Çizgi Grafiği Yeniden Analiz Et - tüm çizgi grafikleri baştan analiz eder

Not • Başlangıç zamanı Bilgi penceresinde görüntülenir.

SPV Grafiği
Not • Lisans olmadan, test sırasında Burulma göz titremesi olup olmadığını belirlemek mümkün değildir. Lisans satın
alındığında bir göz hareket çizgi grafiği ve SPV grafiği sunar.

HR, VR veya TR seçeneğini seçmek suretiyle değiştirilecek çizgi grafiği seçin.
•

Nokta (°/s)
–

Sil - seçilen noktayı analizden ve rapordan çıkarır

–

Geri Yükle - manuel olarak silinmiş tüm noktaları geri yükler
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•

Pik
–

Seç - imleç konumuna göre yeni bir pik belirler

–

Geri Yükle - piki algoritma tarafından belirlenen yerde geri yükler

Pik ögesinin nasıl belirlendiğiyle ilgili bilgi almak için blz. sayfa ► 247.

10.11.2

Veri Toplamanın Oynatılması
Göz hareket çizgi grafikleri ve göz videosu, test sırasında kaydedilen kafa konumu geri bildirimi veya oda videosuyla eş
zamanlı oynatılabilir.
Video Oynatma düğmeleri ve seçimleri

Oynat

Senkronize oynatmayı başlatır.

Beklet

Senkronize oynatmayı duraklatır.

Durdur

Senkronize oynatmayı durdurur.

İmleçten Oynat

Oynatma işlemini imleç konumundan başlatmak için seçin. Seçilmezse,
oynatma işlemi çizgi grafiğin başından başlar.

Hız

Not • Oynatma hızını ayarlamadan önce göz videosunun altında
belirtilen kayıt kare hızını (fps) kontrol edin.

•

Normal - saniyede 30 kare hızla kaydedilen göz videosu yalnızca normal
hızda oynatılabilir.

•

Yavaş - saniyede 60 kare hızla kaydedilen göz videosu normal veya yavaş
hızda oynatılabilir.

•

Daha yavaş - saniyede > 60 kare hızla kaydedilen göz videosu normal,
yavaş veya daha yavaş hızlarda oynatılabilir.
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Kalorik

11.1

Test ortamı
Ortam, hastayı duvardan (ya da yansıtma yüzeyi olarak kullanılabilen başka bir sert yüzeyden) en az bir metre uzağa
yerleştirmenize olanak sağlamalıdır. Bu konum kalibrasyon ve Spontane için kullanılacaktır. For Spontane için, hasta aynı
zamanda kalorik bir konumda da olabilir. Kalorik testlerinde, hasta, başı 30° esnek halde muayene masasına konforlu bir
şekilde sırtüstü yerleştirilmelidir. Bu, lateral kanalı kalorik sulama için uygun konuma getirir. Hasta, görüş reddedildi
durumunda olmalıdır.

Kalibrasyon amaçları için:

Not • Hasta sabit ve dönmeyen bir sandalyeye oturtulmalıdır.

1. Hastayı, sabitleme noktasının önünde en az bir metre uzağa yerleştirmenize olanak sağlayan bir duvar seçin.
2. Sistem ile birlikte temin edilen sabitleme noktalarından birini, hastayı doğrudan sabitleme noktasının önüne
yerleştirmenizi sağlayan bir konumda duvara yansıtın.

Kalorik ulama cihazını kullanan AirCal toplamalar:
AirCal sulama cihazını kullanırken, varsayılan sıcaklığı Kalorik protokolünüzdeki ilk testin sıcaklığıyla eşleşecek şekilde
ayarlayın.

11.2

Test sırasında göz hareketi video kaydı
Not • Kaydet Toplanan verileri oynatabilmek için kontrol edilmelidir.

Video penceresi, gözün görüntüsünü görüntüler.
Varsayılan olarak Kaydet (A) seçilidir. Göz video kaydı ve veri toplama işlemleri aynı anda başlar.
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11.3

Gözbebeği algılama
Görüş reddedildi solüsyonunun doğru yerleşimini gösteren talimatlar için bkz. sayfa ► 36.
1. Testi seçin: Kalorik.
2. Test tipini seçin. Örneğin Kalorik test için üç test tipi bulunmaktadır: Spontane, Mono veya Bi-termal, ve Buzlu Su.

Not • Kalibrasyon yaparken Görüş Reddedildi seçili olmamalıdır.

3. Görüş Reddedildi onay kutusunu seçin.

Not • Lisans olmadan, test sırasında Burulma göz titremesi olup olmadığını belirlemek mümkün değildir. Lisans satın
alındığında bir göz hareket çizgi grafiği ve SPV grafiği sunar.

4. Burulma verisi toplamak için, Burulma onay kutusunu seçin. (Burulma seçeneğinin varsayılan olması için, Test
Seçenekleri içerisinden bu test grubuna dair geçerli pencerede bu test türüne yönelik seçeneği seçin.) Burulma
seçiliyken video dosyası boyutundaki büyümeyi görmek için bkz. sayfa ► 256.
5. AirCal sulama cihazını kullanıyorsanız, devam etmeden önce sulama cihazını açın. Sulama cihazı maksimum süreye
ulaştığında (varsayılan süre 60 saniyedir), hava akışı kapanır. Bir sonraki teste başlamadan önce hava akışını tekrar açın.
6. Test manevrasını seçin. Örneğin Mono veya Bi-termal testi için dört manevra bulunmaktadır: Sağ Soğuk, Sol Soğuk,
Sağ Sıcak, ve Sol Sıcak (A).

Not • Yalnızca AirCal sulama cihazı için,
- Sol Soğuk veya Sağ Soğuk ögesini seçmek AirCal sıcaklığını soğuk olarak ayarlar.
- Sol Sıcak veya Sağ Sıcak ögesini seçmek AirCal sıcaklığını sıcak olarak ayarlar.

7. Gerçekleştirilmekte olan kalorik sulama tpini seçin, Hava veya Su.
8. ROI'yi (İlgi Bölgesi) göz bebeği etrafına konumlandırın:
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–
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Not • Baş İmpulsu ve VOR testleri için, ROI kutusu, 250 fsp'lik maksimum örnekleme oranıyla 100 x 100
pikseldir. Burulma dışındaki diğer tüm testler için ROI kutusu maksimum 173 fps'lik örnekleme oranıyla 160 x
120 piksel değerindedir. Burulma için, ROI kutusu, 60 fsp'lik maksimum örnekleme oranıyla 320 x 240 pikseldir.

Not • Bu Görüş Reddedildi veya Burulma ögelerden birinin seçilmesi, toplanan kare hızını 60 fps (saniye başına kare
sayısı) yapar. Bu hız, kamera perdesinin daha uzun süre açık kalmasına olanak sağlar (ışığa maruz kalma oranını
artırır); bu da daha iyi görüntü kalitesi sağlar.
Görüş Reddedildi seçiliyken, test listesindeki görüş reddedildi sütununa bir onay işareti yerleştirilir.

9. Burulma verisi toplanıyorsa
A. Hastadan düz ileri bakması ve gözlerini tamamen açık tutması için talimat verin.
B. Yakala seçeneğine tıklayın. Burulma referans çerçevesi, Test Kurulumu penceresinin sağ alt köşesinde
görüntülenir.
Burulma göz hareketi olup olmadığını belirlemek üzere, referans çerçevesi toplanan verilerle karşılaştırılır. Referans
çerçevesi, sonraki tüm SPV testleri için kullanılabilir. Kalite kötüyse, hastaya yeniden talimat verin ve tekrar Yakala
seçeneğine tıklayın.
İyi Kalite

Kötü Kalite

10. Kalibrasyonun halihazırda yapılmış olduğunu göz önünde bulundurarak, hastayı başı 30° bükülmüş olarak sırtüstü
konumlandırın. Bkz. sayfa ► 137.
11. Video penceresinde, görüntülenen resmin türünü seçin: Gri Tonlamalı Görüntü(A) or Gözbebeğinin Konumu (B).

Not • Gri Tonlamalı Görüntü veya Gözbebeğinin Konumu seçimi, yalnızca gözbebeği algılamasını ayarlamak için
kullanılır. Göz videosu her zaman gri tonlamalı olarak kaydedilir.
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12. Eğer göz bebeği otomatik olarak algılanmazsa Otomatik Eşik seçeneğini seçin. Sistem, artı göstergesini göz bebeği
üzerine odaklar.
13. Hastadan sabitleme noktasına bakmasını isteyin. Artı göstergesini izleyerek göz bebeği hareketini inceleyin. Artı
göstergesi gözbebeğini takip edemezse (kayarsa ve göz bebeğinde odaklanmazsa) ayarlamak için eşik kaydırma
çubuğundaki + veya – düğmesini kullanın.
Göz bebeğini algılama, sistemin kalibrasyon sırasında ve verileri toplarken göz bebeğini doğru bir şekilde takip ettiğini
gösterir.

Not • Göz bebeğinin beyaz daire resminin dışarısında kalan beyaz alanları kaldırmak için ek ayarlamalar yapın.

14. Kabul etmek için Tamam ögesini seçin ROI Konumu.
15. Kalibrasyon daha önceden yapılmadıysa ► 140. sayfadan devam edin.

11.4

Kalibrasyon
Dikkat •

Bu işlem sırasında her iki lazer de açılır. Lazerlere doğrudan bakmayın. Burada belirtilenlerin dışında

kumanda kullanımı ya da ayarlar ya da işlem performansı, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya neden olabilir.

1. Her iki lazeri de açmak için Lazerler Açık seçeneğine tıklayın.

2. Hastadan, sabitleme noktasının her iki tarafına da eşit uzaklıkta olan sol ve sağ noktaları belirtmesini isteyin.
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3. Hastadan önce sol noktaya daha sonra sağ noktaya bakmasını isteyin. Video penceresinde, ince artı göstergesinin göz
bebeğini takip etmeye devam ettiğini kontrol edin.

Not • Baş ve göz verilerini izlemek için Gerçek Zamanlı Çizgi Grafikler (saniye cinsinden X ekseni penceresini
kullanın. Turuncu baş çizgi grafiğini ve yeşil göz çizgi grafiğini inceleyerek hastanın (sabitleme noktasına bakmak
yerine) başını mı yoksa gözlerini mi hareket ettirdiğini, gözünü çok sık mı kırptığını ya da verilen talimatlara uyup
uymadığını (Uyum halinde değil) söyleyebilirsiniz.

4. Artı göstergesi gözbebeğini takip edemezse (kayarsa ve göz bebeğinde odaklanmazsa) ayarlamak için eşik kaydırma
çubuğundaki + veya – düğmesini kullanın.
Kalibrasyon işleminde hastadan bakışlarını, lazer açık olduğunda görünen iki nokta arasında değiştirmesi istenir.
Hastanın bakışları bir noktadan diğerine gittikçe sistem, göz bebeğinin hareketlerini takip eder.

Not • Hasta kalibre edilemezse (örneğin görüş o kadar zayıftır ki hasta sabitleme noktasını ya da lazer ışını noktalarını
göremez), kalibrasyon varsayılan değerini (∆ = 21) kullanmak için Varsayılan düğmesine tıklayın. Varsayılan ögesine
tıklamadan önce hastanın sabitleme noktasına düz biçimde baktığından emin olun.

İki lazer ışını noktası arasındaki göz hareketi ölçülür ve lazer ışını noktalarının gözlüklerden yansıtıldığı bilinen değerlere
karşı kalibre edilir. Kalibrasyon değerleri, merkezin soluna ve sağına 7,5 derece eşit olan piksel konumu ile ilgilidir. Sol
ve sağ arasındaki fark, gözün 15 derece hareketi için olan piksel sayısına eşittir. Bu değerler, baş impulsu (itme) testi
sırasında göz hareketini analiz etmek için kullanılır.
5. Çalıştır seçeneğine tıklayın.
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6. Hastaya sabitleme noktasına bakmasını ve başını kıpırdatmamasını söyleyin.
7. Lazer ışını noktasını takip etmesini söyleyin.

Not • Kalibrasyon değerleri otomatik olarak kaydedilir. Kayıtlı kalibrasyon değerleri tüm testleri için kullanılabilir.
Gözlükler çıkarılmadığı sürece testler arasında yeniden kalibre etmeye gerek yoktur. Hastanın dosyasından çıktığınızda
ve dosyayı yeniden açtığınızda kalibrasyonun tekrar yapılması gerekecektir.

Kalibrasyon kontrolü
1. Hastadan, sabitleme noktasına bakmasını ve başını küçük açılarla iki yana hareket ettirmesini isteyin (yaklaşık 10
derece).
2. Göz ve baş hızlarının birbirine uygun olduğunu kontrol edin.

İyi kalibrasyon - Göz ve baş hızları birbirine uygun

142

Otometrics - ICS Impulse USB

11 Kalorik

(Kötü kalibrasyon örnekleri, Baş İmpulsu ögesinde gerçekleştirilen bir kalibrasyonu gösterir)

Kötü kalibrasyon - Göz hızı çok düşük

Kötü kalibrasyon - Göz hızı çok yüksek

3. Göz ve baş hızları birbirine uygun değilse, yeniden kalibre etmeniz ya da hasta geçmişini gözden geçirmeniz gerekir.
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Not • Hasta düşük frekanslı baş hareketleri sırasında yakalama seğirmesi yapması gerekiyorsa, bu ya vestibüler
kaybı ya da serebellar disfonksiyon ya da her ikisini gösterebilir. Test sonuçlarında, düşük frekanslı baş
hareketlerinde yakalama seğirmeleri tespit edildiyse, Head Impulse (Baş İmpulsu) testinin sonuçlarının dikkatle
yorumlanması tavsiye edilir. Normal sınırlar içinde OLMAYAN veriler çevresel ve/veya merkezi bir bozukluğa
bağlı olabilir. Kalibrasyon kontrolü sırasında yakalama seğirmeleri olan bir hastayı değerlendirmek için VOR
testlerini kullanın.

4. Kalibrasyon kontrol edildikten ve sonuçtan emin olduktan sonra Kabul Et düğmesine tıklayın.

Toplama penceresi açılır ve yazılım, baş impulsu verilerini toplamaya başlamak için hazırdır.

Dikkat • Kalibrasyon tamamlandıktan sonra gözlüklerin hastaya yeniden takılmaması tavsiye edilir.
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11.5

Toplamanın optimize edilmesi
Uygulama, iyi veri toplanmasını sağlamak amacıyla şu özellikleri sunar:
•

Harici Monitör
Gözün büyük görüntüsünü harici bir monitörde görüntüleme seçeneğine sahipsiniz. Bilgisayara harici bir monitör
bağlanırsa, monitörü göz videosunu kolayca görebileceğiniz bir yere yerleştirin.
Göz videosunu harici monitörün yanı sıra bilgisayar monitöründe de görüntülemek için

düğmesine tıklayın.

Harici monitör, gerçek zamanlı SPV değerini ve Geçen Süre ögesini görüntüler. Oynatma sırasında, harici monitör göz
videosunu görüntüler. Ayrıca, Baş Konumu Geri Bildirimi test seçeneklerinde belirlendiyse Senkronize Oda Videosu
veya Test Seçenekleri ögeleri de görüntülenir.

Not • Harici monitor baş impulsu testleri için desteklenmemektedir.

Spontane
Kalorik analizin doğru olması için, spontane göz titremesinin (nistagmus) dikkate alınmalıdır. Spontane bir test
gerçekleştirerek veya kalorik yanıtın ilk beş saniyesi kullanılarak spontane göz titremesi dikkate alınabilir. Bu, test
seçenekleri tarafından belirlenir. Spontane test gerçekleştirilirse, kalorik testin yapılmasından önce toplanmalıdır. Spontane
göz titremesi, Bakış veya Kalorik test altında toplanabilir.
Bu test tipi, gözlerin herhangi bir uyaran olmadan birincil konumda düz ileri baktığı halde hastanın göz hareketini
değerlendirir. ANSI standardına göre, gözler minimum 20 saniye süreyle kaydedilmelidir.
Hasta, başı 30° açıyla esnekken kalorik konumda sırtüstü durumda veya oturur durumda olabilir.
Kalorik ile kullanıldığında, Spontane test görüş reddedildi ile gerçekleştirilmelidir.

11.6

Kalorik
Bu testler sırasında, sol veya sağ kulak kanalı hava veya su kullanılarak sulandırılırken, gözlükler de yatay ve dikey göz
konumu verilerini toplar. Yüksek hız kamerası gözün resmini yakalar. OTOsuite Vestibular yazılımı, göz konumu verilerini
işler.

Kalorik test, lateral yarı dairesel kanalı değerlendirme imkanı sunar. Sıcak veya soğuk bir uyaran ile kulak kanalı
sulandırılarak, lateral yarı dairesel kanalın sıcaklığı, vücut sıcaklığına bağlı olarak değişir ve lateral yarı dairesel kanal
içerisindeki sıvının yoğunluğunu değiştirir. Bu yoğunluk değişimi, eksitatör (sıcak) veya inhibitör (soğuk) bir yanıt oluşturur.
Testin amacı sol ve sağ kulaktan gelen yanıtları karşılaştırmak ve yanıtın benzer olup olmadığına karar vermektir. Bu test,
yalnızca her iki kulak da benzerse doğru şekilde yorumlanabilir. Bir kulak ameliyat geçirdiyse veya bu kulakta orta kulak
bozukluğu varsa, sonuçları yorumlarken bunu göz önünde bulundurmak gerekir. Test mono termal olarak
gerçekleştirilebilir: sol kulak ve sağ kula sıcak veya sol kulak ve sağ kulak bozuk, bi-termal: sol kulak sıcak, sağ kulak sıcak, sol
kulak soğuk, sağ kulak soğuk. Buzlu su kalorik işlemi, bir buz küpünü eriterek ve kulağı sulamak için şırınga kullanılarak
yapılır; genellikle bu, bi-termal sulamaya hiç yanıt verilmediyse gerçekleştirilir. Hastanın başı 30°'lik bir açıyla ileri
bükülmüştür, hasta sırtüstü konumdadır ve görüş reddedilmiştir. Gerçekleştirilen her bir test için (örneğin Sol Soğuk ) Pik
belirlenir. Her bir testten Pik, (Toplam Sağ yanıtı ve Toplam Sol yanıtı), Unilateral Zayıflık, Kazanç Asimetrisi ve Yönsel
Üstünlük hesaplanır. Unilateral Zayıflık (%), bir kulaktan gelen yanıtların diğer kulaktan gelen yanıtlara göre daha zayıf olup
olmadığını ölçer. Kazanç Asimetrisi (%), yanıtların bir yönde diğer yöne göre daha fazla atıp atmadığını ve bunun spontane
göz seğirmesi ile açıklanıp açıklanamayacağını ölçer. Yönsel Üstünlük (%), daha önceden var olan spontane göz
seğirmesinden dolayı yanıtların bir yönde diğer yöne göre daha fazla atıp atmadığını ölçer.

Kalorik testi, görüş reddedilmiş halde gerçekleştirilir.
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11.7

Kalorik verisi toplama
Veri toplarkenTest Seçenekleri içerisinde bulunan ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa ► 179.

Not • Geçici hasta, herhangi bir hasta verisi girmeden testi başlatabilir. Yeni bir hasta oluşturmak ya da mevcut
hastayı açmak için bkz. sayfa ► 24.

Verileri toplarken, Baş Konumu Geri Bildirimi ekranını veya Senkronize Oda Videosu ögesini kullanarak hastayı
izleyebilirsiniz. Ayrıca hiç birini kullanmamayı da tercih edebilirsiniz. (Varsayılan ayar Test Seçenekleri içerisinde belirlenir.)
1. Bu adım, yalnızca toplama sırasında kafa hareketini izlerken geçerlidir:
•

Senkronize Oda Videosu kullanılıyorsa, veri toplama sırasında hastanın başının tamamının videoda görünmesini
sağlamak için kamera konumunu ayarlamanız gerekebilir. Ses kaydediliyotsa, kamerayı ortam gürültüsünü en aza
indirecek şekilde ayarlamak önemlidir.

•

Baş Konumu Geri Bildirimi ögesini kullanıyorsanız, hastanın kafasını veri toplamaya başlamadan önce
konumlandırın. Hastanın başının hareket etmediğinden ve tam olarak ortalandığından emin olun. Orta referans
noktasını ayarlayın:
A. Hastaya talimat verin. (Örneğin, onlara gözlerini açık tutmalarını söyleyin.)
B. Lazer Açık (A) ögesine tıkla.
C. Hastadan, duvarda beliren lazer noktasına bakmasını isteyin. Başın ortalandığından emin olarak, Ortala ögesine
tıklayın veya en az 2 saniye boyunca sunum uzaktan kumandasındaki sol butona basılı tutun. (Düğme
bırakıldığında ekran güncellenir).

2. Hastaya talimat verin. (Örneğin ona test sırasında gözlerini açık tutarak düz bakmasını söyleyin. Basit soruları yanıtlaması
istenecektir (örneğin A ile başlayan bir kadın ismi söylemek). Sulama cihazı, hastanın dönüyormuş gibi hissetmesine
veya başının dönmesine neden olabilir. Bu normal bir durumdur.)
3. Veri toplamaya başlamak için Başlat düğmesine tıklayın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sol düğmeye basın. Test
seçeneklerinde belirlenen maksimum süre uzunluğunun ötesinde veri toplamaya devam etmek için Uzat düğmesine
tıklayın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sol düğmeye basılı tutun. Testin uzatıldığını onaylayan bir zil tonu
duyulur. Toplamayı durdurmak için Durdur düğmesine tıklatın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sağ düğmeye
basın.
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Göz Pozisyon İzleri
Test Seçenekleri içerisindeki ayarlara bağlı olarak, yatay (HR) ve dikey (VR) göz hareket çizgi grafikleri Göz Pozisyon İzleri
penceresinde görüntülenir.Toplama sırasında çizgi grafiğe bir etkinlik işaretçisi (

) eklemek için, şu yöntemlerden birini

kullanın:
•

Sunum uzaktan kumandasında sol düğmeye basın.

•

Olay seçeneğine tıklayın.

Etkinlik işaretçileri, çizgi grafiğin altına eklenir.

SPV değeri
Gerçek zamanlı SPV (Yavaş Faz Hızı) değeri, SPV tahmini sırasındaki değişkenlik miktarına göre hesaplanan tahmini bir
değerdir. Değer, pencerenin üst sağ kısmında yeşil veya turuncu renkle gösterilir.
•

Yeşil: Değişkenlik düşükken değerin güvenilir olma olasılığı yüksektir.

•

Turuncu: Değişkenlik yüksekken değerin güvenilir olma olasılığı düşüktür.

Not • Turuncu renkle gösterilen SPV değerleri, yanlış olmamakla birlikte daha az güvenilir kabul edilmelidir.

Not • Kalorik eğitim videosunda ya da www.icsimpulse.comadresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Toplama penceresinde görüntülenenler şunlardır:
A. Test Tipi – verilerin toplandığı testin adı
B. Geçen Süre – test süresi
(Ayrıca, test tarihi ve saati de görüntülenir).
C. Kare Hızı – saniye başına kare (fps) cinsinden veri alım frekansı
D. Kalibrasyon ∆ – kalibrasyon sırasında sağ ve sol göz konumları arasında ölçülen piksel cinsinden mesafe
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Maksimum test süresine ulaşıldığından sistem otomatik olarak durur. (Maksimum test süresi Test Seçenekleri içerisinde
belirlenir.)
•

Test seçeneklerinde belirlenen maksimum süre uzunluğunun ötesinde veri toplamaya devam etmek için Uzat
düğmesine tıklayın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sol düğmeye basılı tutun. Testin uzatıldığını onaylayan bir zil
tonu duyulur. Toplamayı durdurmak için Durdur düğmesine tıklatın veya gösterim uzaktan kumandasındaki sağ
düğmeye basın.

•

Testi erken durdurmak için Durdur düğmesine tıklayın veya sunum uzaktan kumandasındaki sağ düğmeye basın. Veriler
kaydedilecektir.

•

Testi, verileri kaydetmeden önceden durdurmak için İptal seçeneğine tıklayın.

Veriler analiz edilir. Test Seçenekleri içerisindeki ayarlara bağlı olarak, sonuçlar Podlar ve Kelebek penceresinde veya
Analiz penceresinde görüntülenir.
Geri sayım zamanlayıcısı, hem bilgisayar ekranında hem de harici monitörde görüntülenir.
•

İsterseniz, zamanlayıcıya tıklayıp onu farklı bir konuma sürükleyin.

•

Görüntülenirken, tüm yazılım özelliklerine tam erişim mümkündür.

•

Zamanlayıcı 00:00 olduğunda bir zil tonu çalar.

•

Zamanlayıcıyı herhangi bir anda kapatmak için
monitördeki zamanlayıcıyı da kapatır.

ögesine tıklayın. Bu, aynı zamanda harici

Zamanlayıcıyı kapatmak da dahil olmak üzere zamanlayıcı ayarları Kalorik için Test Seçenekleri bölümünde bulunur (sayfa
► 193). Sesli Geri Bildirim ögesini kapatmak hakkında bilgi için Genel ayarlarına yönelik Test Seçenekleri bölümüne
bakın (sayfa ► 180).

11.8

Kalorik veri analizi
Belirli bir testi görüntülemek için, Test pencere sekmesine tıklayın ve ardından vurgulamak için istediğiniz teste
tıklayın. Bir testin seçilmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa ► 19.

11.8.1

Analiz penceresi
Test sonuçlarının analizi, normal görünüm modunda veya büyütülmüş modda görüntülenebilir. Bkz. sayfa ► 17.
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Göz Pozisyon İzleri
Test Seçenekleri içerisindeki ayarlara bağlı olarak, yatay (HR) ve dikey (VR) göz hareket çizgi grafikleri Göz Pozisyon İzleri
penceresinde görüntülenir.
Görüntülenecek çizgi grafikleri değiştirmek için, çizgi grafik açıklamasındaki uygun onay kutusunu seçin veya seçimini
kaldırın. Test yeniden analiz edilirken yeni ayar korunur. Hastanın dosyası kapandığında veya o hasta için listeden başka bir
test seçildiğinde, ekran, Test Seçenekleri içerisinde seçilenlere bağlı olarak değişir.

Not • Hasta hala açıkken Test Seçenekleri içerisindeki bir ayarda yapılacak herhangi bir değişiklik, açık hastaya
uygulanır.

Çizgi grafikler, külminasyon fazının etrafında ortalanır. (Külminasyon fazı, imleç ile belirtilir.) Rapor, imlecin etrafında
ortalanmış olan Çizgi Grafikleri penceresinde görülen çizgi grafik parçasını yazdırır.

Yavaş Faz Hızı grafiği
Bu grafiğin amacı, nistagmusun kuvvetine ilişki bir kayıt sunmaktır. Bu grafik, yatay sağ (HR ) ve dikey sağ (VR ) çizgi grafikler
için SPV algoritması tarafından tanımlanan ayrı ayrı nistagmus noktalarını görüntüler.
ÖAT Zirvesi (°/s), grafikte bir kare ile gösterilir.
Belirli bir noktayı seçmek için üzerine tıklayın veya noktalar arasında (atımlar arasında) geçiş yapmak için sol/sağ ok tuşlarını
kullanın. SPV penceresi (B).

Not • Burulma için göz hareket çizgi grafiğini ve SPV grafiğini görüntülemek için TR seçeneğine tıklayın.

Pik ögesinin nasıl belirlendiğiyle ilgili bilgi almak için blz. sayfa ► 247.
Algoritma bir pik seçmezse, o iz için piki manuel olarak ayarlayın. Analizin ne zaman başlayacağını belirlemek için Yeniden
Analiz penceresindeki tanıma bakın ► 151.
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Analiz Ayrıntıları - Bilgi

Test parametreleri listelenir:
•

Test Tipi – verilerin toplandığı testin adı

•

Operatör – Veri toplanırken OTOSuite Vestibular yazılımında oturum açmış olan kişi

•

Kalibrasyon ∆ – kalibrasyon sırasında sağ ve sol göz konumları arasında ölçülen piksel cinsinden mesafe

•

Test Zamanı – veri toplama işleminin başladığı tarih ve saat

•

Geçen Süre – test süresi

•

Analiz Başlama Zamanı – analizin başladığı zaman

SPV değerleri
•

Nokta (°/s) – seçilen nokta (seçilen atım) için yavaş faz hızı

•

Pik – burada yavaş faz hızı piki ayarlanır
Pik ögesinin nasıl belirlendiğiyle ilgili bilgi almak için blz. sayfa ► 247.

Analiz Ayrıntıları - Görüşler
Test ile ilgili açıklamalar, testten önce, test sırasında ve testten sonra girilebilir. Açıklama eklemek ya da açıklamalarda
değişiklik yapmak için Görüşler pencere sekmesine tıklayın. Düzenleme araçları hakkında bilgi için bkz. sayfa ► 22.

Not • Daha önce Test penceresine eklenmiş olan metin, Görüşler penceresinde görünür.
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Analiz Ayrıntıları - Yeniden Analiz

Analiz Başlama Zamanı - Tüm İzler
Bir çizgi grafikteki verileri analiz dışında tutmak için:
1. Siyah imleci Göz Pozisyon İzleri penceresinde yeni başlangıç zamanına taşıyın.
2. Analiz Ayrıntıları penceresinde, Yeniden Analiz sekmesine tıklayın.
3. Yeniden analiz etmek için şuna tıklayın:
•

İmleçten Yeniden Analiz Et - başlangıç zamanı imleç konumunu takiben bir sonraki dolu saniyeye ayarlanmış olan
tüm çizgi grafikleri analiz eder

•

Tam Çizgi Grafiği Yeniden Analiz Et - tüm çizgi grafikleri baştan analiz eder

Not • Başlangıç zamanı Bilgi penceresinde görüntülenir.

SPV Grafiği
Not • Lisans olmadan, test sırasında Burulma göz titremesi olup olmadığını belirlemek mümkün değildir. Lisans satın
alındığında bir göz hareket çizgi grafiği ve SPV grafiği sunar.

HR, VR veya TR seçeneğini seçmek suretiyle değiştirilecek çizgi grafiği seçin.
•

•

Nokta (°/s)
–

Sil - seçilen noktayı analizden ve rapordan çıkarır

–

Geri Yükle - manuel olarak silinmiş tüm noktaları geri yükler

Pik
–

Seç - imleç konumuna göre yeni bir pik belirler

–

Geri Yükle - piki algoritma tarafından belirlenen yerde geri yükler

Pik ögesinin nasıl belirlendiğiyle ilgili bilgi almak için blz. sayfa ► 247.
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11.8.2

Toplanan verilerin oynatılması
Göz hareket çizgi grafikleri ve göz videosu, test sırasında kaydedilen kafa konumu geri bildirimi veya oda videosuyla eş
zamanlı oynatılabilir.
Video Oynatma düğmeleri ve seçimleri

Oynat

Senkronize oynatmayı başlatır.

Beklet

Senkronize oynatmayı duraklatır.

Durdur

Senkronize oynatmayı durdurur.

İmleçten Oynat

Oynatma işlemini imleç konumundan başlatmak için seçin. Seçilmezse,
oynatma işlemi çizgi grafiğin başından başlar.

Hız

Not • Oynatma hızını ayarlamadan önce göz videosunun altında
belirtilen kayıt kare hızını (fps) kontrol edin.

•

Normal - saniyede 30 kare hızla kaydedilen göz videosu yalnızca normal
hızda oynatılabilir.

•

Yavaş - saniyede 60 kare hızla kaydedilen göz videosu normal veya yavaş
hızda oynatılabilir.

•

Daha yavaş - saniyede > 60 kare hızla kaydedilen göz videosu normal,
yavaş veya daha yavaş hızlarda oynatılabilir.
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11.9

Podlar ve Kelebek penceresi
Bu pencere, Kalorik verilerine yönelik ek görünümler sunar.

A.
B.
C.
D.

Yatay (HR penceresi.
İki ayrı pod görünümünde ve bir kelebek çizelgesinde görsel olarak görüntülenen veriler.
Analiz verileri Podlar Analizi penceresi.
Test Listesi penceresi

Test Listesi penceresinden, Podlar ve Kelebek ekranına dahil edilecek 4 kalorik testi seçin.
sütununda, her bir test
tipinden bir tane seçin. Bi-termal test için, dört test seçin (Sol Soğuk, Sağ Soğuk, Sol Sıcak, Sağ Sıcak) ve Mono termal
için, iki test seçin (Sol Soğuk ve Sağ Soğuk veya Sol Sıcak ve Sağ Sıcak).
Sulama cihazı süresi (

), sıcaklık (

), ve debi (

) listelenir.

Test sonuçlarını güncellemek için Yeniden Analiz Et seçeneğine tıklayın.
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Not • Belirli test seçeneklerinde bir değişiklik yapıldığında, yeniden analiz gerekebilir. Örneğin Test Seçenekleri ayarı,
Kalorik Sonuçlarda Spontane Göz Titremesi Hesabı yapılan bir değişiklik, Podlar Analizi sonuçlarını etkiler. Yeniden
analiz etmek için, Yeniden Analiz Et seçeneğine tıklayın.

11.9.1

Podlar Ekranı ve analiz
Podlar Ekranı
Kalorik podlar, her bir kulağı ve her iki sıcaklığı (soğuk ve sıcak) temsil eden dört kalorik testin tümüne ait Spontane Göz
Hareket Çizgi Grafikleri ögesini görüntüler.

Not • Podlar, kırmızının sağ kulağı veya sıcak uyaranı temsil ettiği şekilde görüntülenebilir. (Varsayılan ayar Test
Seçenekleri içerisinde belirlenir.)

Yatay çizgi grafiklere yönelik Pik kaydedilir ve kalorik tek taraf zayıflığın, kazanç asimetrisinin ve yönsel üstünlüğün
hesaplanmasında kullanılır.

Not • Bu değerlerin hesaplanmasına yönelik formüllerde, tek taraf zayıflığa ve kazanç asimetrisine dair spontane göz
titremesi dikkate alınır. Kalorik Sonuçlarda Spontane Göz Titremesi Hesabı seçiliyse, pozitif veya negatif değer
SPV'nin yönünü belirler.

Formül

Mono termal
Test

Değerin Görüntülendiği
Durumlar

Unilateral
Zayıflık

İki kulağa (sol ve sağ) yönelik
aynı sıcaklığın iki kalorik testi
toplanır ve her iki yatay çizgi
grafiğe dair Pik hesaplanır.

Kulak:

Kulak ve Sıcaklık:

R=Sağ

RC=sağ kulak soğuk, LC=sol kulak soğuk
RW=sağ kulak sıcak LW=sol kulak sıcak.

L= Sol
SN=Spontane Göz Titremesi

Hesaplamaların doğru olması
için Kalorik Sonuçlarda

Spontane Göz Titremesi
Hesabı.
Yönsel Üstünlük
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Formül

Bi-termal Test

Değerin Görüntülendiği
Durumlar

Unilateral Zayıflık

Bi-termal yatay izler için

Kulak:

Kulak ve Sıcaklık:

R= Sağ

RC=sağ kulak soğuk, LC=sol kulak soğuk
RW =sağ kulak sıcak, LW = sol kulak sıcak.

L= Sol

hesaplandı.

Kazanç Asimetrisi

Bi-termal test alındı.

Yönsel Üstünlük

Bi-termal .

Podlar Analizi

Test verileri listelenir:
•

Toplam Sağ – sağ kulakta gerçekleştirilen tüm sıcaklıklara yönelik toplam yanıt

•

Toplam Sol – sol kulakta gerçekleştirilen tüm sıcaklıklara yönelik toplam yanıt

•

Spontane Göz Titremesi – Spontane Göz Titremesi - Unilateral Zayıflık ve Kazanç Asimetrisi hesaplanırken dikkate
alınan spontane göz titremelerinin ortalaması.

•

Unilateral Zayıflık – diğer kulağa göre bir zayıflık olduğu tanımlanan kulakta daha zayıf olan yanıtların yüzdesi

•

Kazanç Asimetrisi – bir kulağa kıyasla belirtilen yöne doğru daha fazla seğiren yanıtların yüzdesi (yalnızca farkın
spontane göz titremesi ile açıklanamadığı durumlarda geçerlidir)

•

Yönsel Üstünlük – bir yöne kıyasla diğer yöne doğru daha fazla seğiren yanıtların yüzdesi

ÖAT Zirvesi tablosunda, kalorik testlerin her birine ait pik hız ve pika ulaşıldığı zaman görüntülenir.
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11.9.2

Kelebek Benzeri Grafik
Seçeneklerde, görüntülenecek Kelebek Benzeri Grafik tipini seçebilirsiniz: Freyss ÖAT (Özel Amaçlı Taşıt) grafiği veya
Toplam Genlik grafiği. Her iki grafik de kalorik sonuçların bir nomografıdır.

Freyss ÖAT (Özel Amaçlı Taşıt)

Grafikte iki kesişen çizgi vardır; bir tanesi soğuk stimülasyonlarını (uyarımlarını), diğeri ise sıcak stimülasyonlarını
(uyarımlarını) temsil eder. Grafiğin dikey ekseni, yavaş faz hızını temsil eder. Yatay eksen ise kalorik zayıflık yüzdesidir.
Grafiğin ortasındaki kutu, normal değerleri temsil eder. Varsayılan olarak, bu değerler kalorik zayıflık için ±%25, örtülü
asimetri için ise ± 6 °/s'dir.
Grafikteki çizgiler, sol kenarda çizilmiş sağ kulak kalorimetrik uyarımlarından elde edilen pik yanıtların değerleri ile grafiğin
sağ kenarında çizilmiş sol kulak yanıtlarının değerleri arasındaki bağlantılardır. Normal yanıt, "normal" kutusu içindeki bir
kesişim noktasını temsil eder. %25'ten fazla kalorik zayıflık, normal kutusunun soluyla veya sağıyla kesişir ve sırasıyla sağ veya
sol kulağın kalorik zayıflığına işaret eder. Anormal bir ortalama örtülü asimetri (normalleştirilmemiş kazanç asimetrisi veya
spontane göz titremesi), normal kutunun üzerindeki veya altındaki kesişmeleri sunar. Bir sağ asimetrinin kesişimi, kutunun
üzerinde bulunur. Bir sol asimetrinin kesişimi ise kutunun altında bulunur.
Bu grafikteki değerler ve ÖAT Zirvesi (°/s) tablosundaki ilgili değerler mutlak değerlerdir ve Spontane Göz Titremesi için
düzeltilmemiştir.

Toplam Genlik

Bu grafik, dört çizgi ile dört Kalorik stimülasyonun tümüne yönelik genlik eğrilerini görüntüler. Grafiğin en üstünde, sağa
atımlı göz titremesiyle sonuçlanan sulamalar görüntülenir. Grafiğin en atında, sola atımlı göz titremesiyle sonuçlanan
sulamalar görüntülenir. Sağ kulak pik genlikleri grafiğin sol tarafında; sol kulak pik genlikleri ise grafiğin sağ tarafındadır.
Grafiğin dikey ekseni, genliği °/s cinsinden temsil eder. Yatay eksen, saniyeler cinsinden zamandır.
Test seçeneklerinde Homolateral ve Kontralateral (Toplam Genlik Grafiği) seçildiğinde, bu grafik dört çizgi ile dört
Kalorik stimülasyonun tümüne yönelik genlik eğrilerini görüntüler. Grafiğin en üst bölümü sıcak stimülasyonları görüntüler
ve test edilen kulağa doğru atımlı olan göz titremelerini temsil eder. Grafiğin en alt bölümü soğuk stimülasyonları
görüntüler ve test edilmeyen kulağa doğru atımlı olan göz titremelerini temsil eder. Sağ kulak pik genlikleri grafiğin sol
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tarafında; sol kulak pik genlikleri ise grafiğin sağ tarafındadır. Grafiğin dikey ekseni, genliği °/s cinsinden temsil eder. Yatay
eksen, saniyeler cinsinden zamandır.
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12 Videolar (Video Kaydetme/Oynatma)

12

Videolar (Video Kaydetme/Oynatma)
Kaydet
Göz videosu kaydederken, görüntü boyutu seçenekleri şunlardır: Tam Resim, Göz Görüntüsü veya Göz Bebeği
Görüntüsü.

Tam Resim

Göz Görüntüsü
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Göz Bebeği Görüntüsü

Not • Açıklama girmek için Görüşler sekmesine tıklayın. Açıklama eklemek ya da açıklamalarda değişiklik yapmak
için Görüşler pencere sekmesine tıklayın. Düzenleme araçları hakkında bilgi için bkz. sayfa ► 22.

Video Kayıt düğmeleri ve seçimleri

Başlat

Video kaydını başlat

Durdur

Video kaydını durdur

Not • Video kayıt uzunluğu ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur;
ancak video kaydı ne kadar uzun olursa hard disk üzerindeki dosya o
kadar büyük olacaktır.
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Video Kayıt düğmeleri ve seçimleri

Test Kurulumu

Tam Resim - tam görüntüyü kaydetmek için seçin
Göz Görüntüsü - yalnızca ROI kutusunun içindeki alanı kaydetmeyi seçin
Göz Bebeği Görüntüsü - yalnızca ROI kutusunun içindeki alanı kaydetmeyi
seçin

Görüş Reddedildi - kaydın görüş reddedilmiş halde yapılmış olduğunu
göstermek için seçin

Not • 120 fps VE Görüş Reddedildi seçilirken, kare hızı 60 fps olur. Bu
hız, kamera perdesinin daha uzun süre açık kalmasına olanak sağlar
(ışığa maruz kalma oranını artırır); bu da daha iyi görüntü kalitesi
sağlar. Görüş Reddedildi seçiliyken, test listesindeki görüş reddedildi
sütununa bir onay işareti yerleştirilir.

Göz Videosu Kayıt Hızı

•

•

•

•

Tam Resim kaydı seçenekleri:
–

30 fps

–

60 fps

Göz Görüntüsü kaydı seçenekleri:
–

30 fps

–

60 fps

–

120 fps

Göz Bebeği Görüntüsü kaydı seçenekleri:
–

30 fps

–

60 fps

–

120 fps

Göz videosunu sıkıştır - video dosyası boyutunu küçültmek için seçin
Not • Eğer video saniyede 60 ya da 120 kare kaydediyorsa yavaş ya da
normal hızda tekrar oynatılabilir. Normal hızda bazı kareler
atlanabilir. Göz videosu sıkıştırılabilir.

Senkronize Oda Video Kaydı

Senkronize oda videosu kaydını açın veya kapatın. Oda videosu her zaman
sıkıştırılır.

Oda Kayıt Hızı

Kayıt seçenekleri
•

15 fps

•

30 fps

Daha yüksek kare hızı daha büyük dosya boyutu demektir.
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Video Kayıt düğmeleri ve seçimleri

Mod (sadece senkronize oda videosu)

Videoyu renkli ya da siyah beyaz olarak kaydetmeyi seçin. Renkli video, daha
büyük dosya boyutuna sahiptir.

Harici Monitör

Göz videosunu harici monitörün yanı sıra bilgisayar monitöründe de
görüntülemek için

düğmesine tıklayın. Kayıt yaparken, geçen süre

monitörde görüntülenir.

Sadece göz videosunu ya da oda videosu ile birlikte göz videosunu kaydedebilirsiniz. Göz ve oda videosunu birleştirmeyi
seçerseniz, 2 dakikalık bir kaydın dosya boyutundaki büyümeyi görmek için bkz. sayfa ► 256.
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Yürüt
Seçilen hasta için toplanılan videoların listesi, her bir video dosyası hakkında aşağıda verilen bilgiler ile birlikte ekrana gelir:
•

Tarih ve Saat - Videonun çekildiği tarih ve saat
- Kayıt için Görüş Reddedildi seçeneğinin seçili olduğunu gösterir

•
•

fps - Videonun kaydedildiği kare hızı (saniye başına kare sayısı)

•

- Bir dosyayı belirli bir amaç için işaretlemek için (örneğin anormal sonuçları belirtmek için) bu benzersiz
tanımlayıcı ile işaretli sütun başlığı altındaki onay kutusunu seçin.

•

Dosya Boyutu (MB) - Göz videosunun dosya boyutu. Kayıt sırasında web kamerası kullanılmışsa dosya boyutu göz ve
oda videosunun birleşimidir.

kayıt bilgileri videoyla birlikte listelenir:
•

Videonun kaydedildiği tarih ve saat

•

Geçerli kare ve toplam kare sayısı

•

Videonun kaydedildiği hızı

•

Geçerli karenin kaydedildiği zaman

Video oynatılırken,
•

kaydırma çubuğunun herhangi bir tarafındaki oklara tıklandığında (A), video her seferinde 10 kare ileri veya geri
gider.

•

kaydırma çubuğunun arkasındaki veya önündeki çubuğa tıklandığında (B), video her seferinde 5 kare ileri veya
geri gider.

•

kaydırma çubuğuna tıklandığında ve kaydırma çubuğu sürüklendiğinde (B), video belirli bir kareye taşınır.

Not • Disk depolama alanını korumak için önemli olmayan bütün videoların silinmesi gerekir.
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Not • Açıklama eklemek ya da açıklamalarda değişiklik yapmak için Görüşler pencere sekmesine tıklayın. Düzenleme
araçları hakkında bilgi için bkz. sayfa ► 22.

Yürüt düğmeleri ve seçimleri
Oynat

Videoları oynatır

Beklet

Videoyu bekletir

Durdur

Videoyu durdurur

Videoyu Sil

Seçili test için videoyu/videoları siler.

Not • Sürücüde disk alanı oluşturmak için gerekli olmayan videoların
silinmesi önerilir. Bir video silindikten sonra video verileri kurtarılamaz.

Hız

Not • Oynatma hızını ayarlamadan önce göz videosunun altında
belirtilen kayıt kare hızını (fps) kontrol edin.

•

Normal - saniyede 30 kare hızla kaydedilen göz videosu yalnızca normal
hızda oynatılabilir.

•

Yavaş - saniyede 60 kare hızla kaydedilen göz videosu normal veya
yavaş hızda oynatılabilir.

•

Daha yavaş - saniyede 120 kare hızla kaydedilen göz videosu normal,
yavaş veya daha yavaş hızlarda oynatılabilir.

Senkronize Oda Videosu
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Senkronize oda videosu ile kaydedilen göz videosunu oynatmak için seçin.
Oda videosu, bütün hızlardaki göz videosu ile senkronize edilir.
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13

Raporlar
Raporlar butonuna tıklayın. Varsayılan raporu içeren Raporlar penceresi (A) açılır. Raporlar, söz konusu hasta için son
toplanan veri setini içerir. Toplanan veriler temelinde, ayrı test bölümlerinin düzeni şu şekildedir: Okülomotor, Baş
İmpulsu, Konumsal, ve Kalorik.
Not • Raporlar vektör tabanlı grafikler kullanılarak oluşturulur. Vektör tabanlı grafikler istisnai bir baskı kalitesi
sağlarlar ve yayınlanmak üzere gönderim açısından dergi kalitesindedirler.

Varsayılan rapor otomatik olarak kaydedilir. Geçerli raporda değişiklik yapmak için bkz. sayfa ► 164.

Not • Tüm raporlar (belirli bir hasta verisi ve tesis verisini içerenler gibi) için varsayılan ayarlarda değişiklik yapmak
için bkz. sayfa ► 197 ve ► 198.

13.1

Edit Report (Raporu Düzenle)
Uygulama ile verilen rapor listelerinden seçim yapmak suretiyle rapora bilgi eklenebilir.

Not • Rapor listelerinden herhangi biri görüntülenmiyorsa, eksik raporu (raporları) yeniden içe aktarın. Bkz. sayfa ►
215.

•

164

Semptomlar: Bu listeden, vaka geçmişi boyunca hastanın rapor ettiği semptomu (semptomları) seçin. Seçilen ögeler,
Semptomlar başlıklı rapor bölümüne eklenir.
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•

İzlenimler: Bu listeden test sonuçları temelinde genel medikal izlenimi/izlenimleri seçin. Seçilen ögeler, İzlenimler
başlıklı rapor bölümüne eklenir.

•

Makrolar: Gerçekleştirilen her test için, bu listeden metin alanına (A) eklenecek genel bulguyu/bulguları seçin. Metin
alanında görülen metin Bulgular aldı rapor bölümüne eklenir.

Not • Makro eklemeyi tercih etmezseniz, genel bulguları metin alanına yazarak ekleyin. Düzenleme araçları hakkında
bilgi için bkz. sayfa ► 22.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Rapor listelerinden ögelerin seçilmesi
Semptomlar listesinden ve İzlenimler listesinden, geçerli her bir onay kutusunu seçin.
Makrolar listesinden, makronun adına tıklayın ve Ekle seçeneğine tıklayın.
Not • Bazı makrolar, liste penceresinde görüntülenebilecek olandan daha uzun bir metne sahiptir. Tüm metni görmek
için imleci makronun üzerine getirip bekletin.
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Rapor listelerinin özelleştirilmesi

Not • Rapor listeleri bir sisteme içe aktarılabilir, kişiselleştirilebilir ve diğer bağımsız çalışma istasyonu sistemlerine
dışa aktarılabilir. Bu, tesiste birden fazla bağımsız çalışma istasyonu olduğunda kullanışlı bir özelliktir.

Rapor listelerini özelleştirmek için Semptomlar, İzlenimler veya Makrolar seçeneğine tıklayın.

•

Bir grubu yeniden adlandırmak veya öge metnini değiştirmek için ögeye tıklayın ve istediğiniz değişikliği yapın.

•

Bir grup eklemek için Grup Ekle seçeneğine tıklayın ve yeni grubun adını yazın.

•

Bir öge eklemek için, bir grup adına tıklayın. Eklediğiniz ögeye bağlı olarak, click Semptom Ekle, Etki Ekle veya Makro
Ekle seçeneğine tıklayın ve yeni ögeye dair metni yazın.

Not • Metin alanında metin yoksa, yeni ögeyi kaydetmenize izin verilmez. Yeni ögeyi eklemek için metin girmeniz
gerekir.

•

Bir gruptaki ögelerin sırasını veya bir listedeki grupların sırasını yeniden ayarlamak için, öge veya grup adına tıklayın.
Ögeyi veya grubu taşımak için Yukarı veya Aşağı seçeneğine tıklayın.

•

Mevcut rapor listesini dışa aktarmak için Dışa Aktar seçeneğine tıklayın. Gerekirse dosya adını ve konumunu değiştirin.
Kaydet butonuna tıklayın.

•

Bir ögeyi veya grubu silmek için, ögeye veya gruba tıklayın ve Sil seçeneğine tıklayın. Ögeyi veya grubu kalıcı olarak
silmek için Tamam seçeneğine tıklayın.

•

Listeleri içe aktarırken, mevcut listeyi içe aktarılacak listeyle değiştirmek için Mevcut Listeyi Kaldır ögesini seçin. İçe
aktarılacak listeyi mevcut listeye eklemek için Mevcut Listeyi Tut ögesini seçin.

Not • Bir hata yapılırsa, üretici tarafından verilen listeyi yeniden içe aktarabilirsiniz.
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Değişiklikler yaptıktan sonra onları kaydetmek için Kaydet seçeneğine tıklayın. Değişiklikleri iptal etmek için İptal
düğmesine tıklayın.

13.2

Rapor Seçeneklerini Gözden Geçir
Bu yeni bir hasta ise, bu penceredeki rapor otomatik olarak oluşturulan varsayılan rapordur. Bir veya daha fazla raporu olan
bir hasta için, Seçilen Rapor listesinde tüm raporlar tarih ve saatleriyle birlikte görüntülenir.

Bir test grubu sütunundaki onay işareti (test grupları simgelerle gösterilir), raporun o test grubuna (Okülomotor, Baş
İmpulsu, Konumsal, ve Kalorik) ait veri içerdiğini gösterir. Bu hasta için tüm raporları önizleyebilirsiniz.
Birden fazla test oturumunu ve/veya çeşitli test tiplerini tek bir raporda birleştiren yeni bir rapor oluşturabilirsiniz. Yeni bir
rapor oluşturmak için Yeni düğmesine tıklayın. Mevcut raporu silmek için rapor adının üzerine tıklayın ve Sil düğmesine
tıklayın. Rapor silindikten sonra kurtarılamaz.
Rapora test eklemek için test grubu sekmesine tıklayın veŞuradan Sonuçları Dahil Et listesindeki test adının sol tarafında
bulunan onay kutusunu işaretleyin. Onay kutusu tekrar seçildiğinde test rapordan silinir.

Şuradan Sonuçları Dahil Et listesi test gruplarına bölünmüştür: Okülomotor, Baş İmpulsu ve Konumsal, ve Kalorik.
Testler, test tarihi ve saati ve test adı ile listelenir. (Ad, test tipi ve test yönünden oluşur.) Teste ve teste eklenmiş ayarlar
ve açıklamalara bağlı olarak şu bilgi de sunulacaktır:
•

bu sütundaki onay kutusu ( görüş reddedildi), testin görüş reddedildi seçeneğiyle gerçekleştirildiğini gösterir

•

test için seçilmiş olması halinde bu sütunda bir onay işareti görünür (benzersiz tanımlayıcı)

•

kontrol edilen testler, Altıgen Grafik içerisine dahil edilen Baş İmpulsu verilerini gösterir

•

kontrol edilen testler, Bakış Grafiği içerisine dahil edilen Bakış verilerini gösterir

•
•
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kontrol edilen testler, Podlar ve Kelebek penceresinde gösterilen Analiz içerisine dahil edilen Kalorik
verilerini gösterir
test açıklamaları.
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Her bir test grubu için rapora dahil edilecek veri öğelerini seçin. Rapor Seçeneklerini Seç listesinden, dahil edilecek her
bir rapor seçeneğine ait onay kutusunu seçin. Tüm seçenekleri dahil etmek için Tümünü Seç ögesine veya herhangi bir
seçeneği dahil etmemek için Tümünün Seçimini Kaldır seçeneğine tıklayın.

Okülomotor Test
Seçenekleri

İçerir

Kalibrasyon Grafiği

kalibrasyon kontrolü sırasında gerçek zamanlı göz ve baş çizgi grafiğinin anlık görüntüsü

Yatay İzler

külminasyon fazının etrafında ortalanmış ya da imleç, Analiz penceresinde yeni bir
konuma kaydırıldığında imlecin etrafında ortalanmış yatay göz konumu izinin saniyelik
kaydı. Bakış, Eğim Sapması ve VOR testleri 10 saniyelik kayıtlardır. Seğirme testi ise
30 saniyelik bir kayıttır.

Not • SPV testleri için, imleç, analiz penceresinde farklı bir konuma kaydırılmış
olmadığı sürece külminasyon fazının ortasına yerleştirilir.

Dikey İzler

külminasyon fazının etrafında ortalanmış ya da imleç, Analiz penceresinde yeni bir
konuma kaydırıldığında imlecin etrafında ortalanmış dikey göz konumu izinin saniyelik
kaydı. Bakış, Eğim Sapması ve VOR testleri 10 saniyelik kayıtlardır. Seğirme testi ise
30 saniyelik bir kayıttır.

Not • SPV testleri için, imleç, analiz penceresinde farklı bir konuma kaydırılmış
olmadığı sürece külminasyon fazının ortasına yerleştirilir.

Burulma Çizgi
Grafikleri

imleç etrafında ortalanmış burulma göz hareket çizgi grafiğinin 10 saniyelik kaydı

Not • SPV testleri için, imleç, analiz penceresinde farklı bir konuma kaydırılmış
olmadığı sürece külminasyon fazının ortasına yerleştirilir.

Seğirme Grafikleri

Seğirme analiz grafikleri (Pik Hız, Doğruluk ve Latens)

Seğirme Ham Verileri

Seğirme grafiklerinde görüntülenen seğirmelere yönelik ham veri noktaları

Seğirme Ortalama
Verileri

Seğirme grafiklerinde görüntülenen seğirmelere yönelik ortalama veri noktaları

ÖAT Zirvesi

bu çizgi grafik için analiz penceresinde ayarlanmış olduğu haliyle yavaş faz hızı pikinin
saniye/derece cinsinden değeri (Yalnızca SPV testleri için geçerlidir)

Bakış Grafiği

tek bir sayfada beş göz hareket çizgi grafiği (orta, sol, sağ, üst ve alt), Bakış Grafiği ve
Bakış Grafiği ayrıntılarını görüntüler

Test Açıklamaları

hasta dosyasında bulunan bütün test açıklamaları
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Baş İmpulsu Test
Seçenekleri

İçerir

Kalibrasyon Grafiği

kalibrasyon kontrolü sırasında gerçek zamanlı göz ve baş çizgi grafiğinin anlık görüntüsü

Kazanç Grafiği

2D/3D pencerede gösterilen kazanç grafiği

Ortalama Kazançlar

2D/3D penceresinde gösterilen kazanç grafiğindeki ortalama kazanç sembolleri
(değerleri varsayılan olarak görüntülenir)
ilerleme veri penceresinde gösterilen kazanç grafiklerindeki ortalama kazanç sembolleri
ve değerleri

Yaşa Göre Normatif
Veriler

ortalama ± 2 standart sapmalar olarak tanımlanan yaş tabanlı normatif kesim değerleri

2D Grafik

2D Analiz penceresinde görüntülenen göz (seğirme ve VOR) ve baş çizgi grafikleri

Geniş 2D grafik

2D Analiz penceresinde görüntülenen, 2D Grafik seçiminden daha büyük yazdırılan
göz (seğirme ve VOR ) ve baş çizgi grafikleri

Seğirme bilgileri

münferit bir testteki (örneğin sol Lateral) açık, gizli ve toplam seğirmelerin sayısı

Altıgen Grafik

Göz Seğirmesi Yakalama Analizi ögesinin yanı sıra Altıgen Grafik penceresinde
görüntülenen altıgen grafiği ve göz (seğirme ve VOR ) baş çizgi grafiklerini de dahil edin
Not • Test seçeneklerinde Yakalama Seğirmeleri İçin Yalnızca Özet seçili ise
rapora bunun yazdırılacağını unutmayın.

İlerleme Verileri

İlerleme Verileri penceresinde görüntülenen kazanç grafikleri

Test Bilgisi

2D/3D penceresindeki Bilgi penceresinde görüntülendiği üzere, toplamadan ve analiz
algoritmalarından alınan kabul edilmiş ve reddedilmiş baş impulslarının sayısı, ortalama
kare hızı ve aşağıdakiler gibi, test analizini etkileyen faktörlere yönelik bilgiler
- Hastada Spontane Göz Titremesi var ( Test Kurulumu penceresinde Spontane
Göz Titremesi işaretlendiğinde)
- Yakalama Seğirme Parametreleri Değiştirildi (Yeniden Analiz penceresindeki
değerler değiştirilmişse)

Test Açıklamaları
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hasta dosyasında bulunan bütün test açıklamaları
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Konumsal Test
Seçenekleri

İçerir

Kalibrasyon Grafiği

kalibrasyon kontrolü sırasında gerçek zamanlı göz ve baş çizgi grafiğinin anlık görüntüsü

Yatay İzler

külminasyon fazının etrafında ortalanmış ya da imleç, Analiz penceresinde yeni bir
konuma kaydırıldığında imlecin etrafında ortalanmış yatay göz konumu izinin 30
saniyelik kaydı.

Not • SPV testleri için, imleç, analiz penceresinde farklı bir konuma kaydırılmış
olmadığı sürece külminasyon fazının ortasına yerleştirilir.

Dikey İzler

külminasyon fazının etrafında ortalanmış ya da imleç, Analiz penceresinde yeni bir
konuma kaydırıldığında imlecin etrafında ortalanmış yatay göz konumu izinin 30
saniyelik kaydı.

Not • SPV testleri için, imleç, analiz penceresinde farklı bir konuma kaydırılmış
olmadığı sürece külminasyon fazının ortasına yerleştirilir.

Burulma Çizgi
Grafikleri

imleç etrafında ortalanmış burulma göz hareket çizgi grafiğinin 30 saniyelik kaydı

Not • SPV testleri için, imleç, analiz penceresinde farklı bir konuma kaydırılmış
olmadığı sürece külminasyon fazının ortasına yerleştirilir.

ÖAT Zirvesi

bu çizgi grafik için analiz penceresinde ayarlanmış olduğu haliyle yavaş faz hızı pikinin
saniye/derece cinsinden değeri

Yeniden
Konumlandırma İçin
Tam İz

Yeniden Konumlandırılıyor testinin tam çizgi grafiği

Test Açıklamaları

hasta dosyasında bulunan bütün test açıklamaları

Kalorik Test
Seçenekleri

İçerir

Kalibrasyon Grafiği

kalibrasyon kontrolü sırasında gerçek zamanlı göz ve baş çizgi grafiğinin anlık görüntüsü

Yatay İzler

külminasyon fazının etrafında ortalanmış ya da imleç, Analiz penceresinde yeni bir
konuma kaydırıldığında imlecin etrafında ortalanmış yatay göz konumu izinin 30
saniyelik kaydı.

Not • SPV testleri için, imleç, analiz penceresinde farklı bir konuma kaydırılmış
olmadığı sürece külminasyon fazının ortasına yerleştirilir.
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Kalorik Test
Seçenekleri

İçerir

Dikey İzler

külminasyon fazının etrafında ortalanmış ya da imleç, Analiz penceresinde yeni bir
konuma kaydırıldığında imlecin etrafında ortalanmış yatay göz konumu izinin 30
saniyelik kaydı.

Not • SPV testleri için, imleç, analiz penceresinde farklı bir konuma kaydırılmış
olmadığı sürece külminasyon fazının ortasına yerleştirilir.

Burulma Çizgi
Grafikleri

imleç etrafında ortalanmış burulma göz hareket çizgi grafiğinin 30 saniyelik kaydı

Not • SPV testleri için, imleç, analiz penceresinde farklı bir konuma kaydırılmış
olmadığı sürece külminasyon fazının ortasına yerleştirilir.
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Test Bilgisi

Kalorik verileri (Toplam Sağ,Toplam Sol, Spontane Göz Titremesi, Unilateral
Zayıflık ve Kazanç Asimetrisi veya Yönsel Üstünlük)

Podlar ve Kelebek

tek bir sayfada spontane çizgi grafiğini, Podlar Ekranı, Kelebek Benzeri Grafik ve
Podlar Analizi ögelerini görüntüler

Sulama Bilgileri

Kalorik testi sırasında kullanılan sulama yöntemi ve ayarları (süre, akış ve sıcaklık)

Test Açıklamaları

hasta dosyasında bulunan bütün test açıklamaları
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13.3

Rapor araç çubuğu düğmeleri
Araç çubuğunda raporun yazdırılması, değiştirilmiş bir raporun kaydedilmesi, raporun PDF dosyasının oluşturulması ve
raporun e-posta ile gönderilmesi için standart düğmeler bulunmaktadır.

Sayfanın büyütme seviyesini değiştirmek için
•

kaydırma çubuğunu uzaklaştırma (-) veya yakınlaştırma (+) büyüteci simgesine doğru
kaydırın, veya

•

uzaklaştırma (-) veya yakınlaştırma (+) büyüteci simgesine tıklayın.

Not • Yakınlaştırmanın veya uzaklaştırmanın alternatif bir yolu da fare tekerleğini hareket ettirmektir. Raporu
pencerede taşımak için farenin sol düğmesine basılı tutun ve raporu yeni konumuna sürükleyin.

Rapor sayfasını şu düğmeleri kullanarak görüntülemeyi seçebilirsiniz
•

Belgeyi Genişliğe Sığdır

•

Belgeyi Boya Sığdır

•

Belgeyi %100'e sığdır

Değişiklik yaptıktan sonra, değişikliği görüntülemek için Yenile düğmesine tıklayın.
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14

Hasta Listeleri
Hastalar penceresi, OTOsuite Vestibular window penceresindeki ICS Impulse hasta verilerini listeler. Hastalar penceresi,
aynı zamanda Birleştir, Hasta Dışa Aktarımı ve Hasta İçe Aktarımı pencerelerindeki hasta bilgilerini de içerir.
•

Birleştir penceresinde, hasta verilerini birleştirebilirsiniz. Bkz. sayfa ► 27.

•

Hasta Dışa Aktarımı ve Hasta İçe Aktarımı pencerelerinden, OTOsuite Vestibular veritabanından veri dışarı
aktarabilir veya bu veritabanına bilgi içeri aktarabilirsiniz.

Hastalar penceresi, ICS Chartr verileri mevcut olduğu hallerde, ICS Chartr penceresini de içerir.

İşlemleri listele
Hasta bilgileri, hasta adı ve kimlik numarası gibi bilgi türlerine göre sütunlara ayrılmıştır. Son Test Edilen sütunu, en güncel
test verilerinin alındığı zamanı listeler. Son Değiştirilme sütunu, hasta dosyasındaki bilgilerin son değiştirilme tarihini
listeler.
Listelerden bazıları için, bu sütunlardaki bir onay işareti o hasta için toplanan verilerin türünü belirtir:

Okülomotor
Baş İmpulsu
Konumsal
Kalorik
Videolar (Frenzel Videosu)

Not •

Onay işaretinin yanındaki benzersiz tanımlayıcı sembolü, kullanıcının özel bir amaç için bir ya da daha

fazla testi veya videoyu işaretlediğini belirtir (örneğin anormal sonuçlar, araştırma için kullanılacak sonuçlar, vb.
olabilir)
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Belirli bir hastayı/hastaları aratma

Bazı sütunlar, tanımlayıcı bilgilerin birkaç karakterini girerek belirli
bir hasta için arama yapmaya olanak sağlar. Arama özelliğinin
kullanılabilir olduğu bu sütunlar için sütun başlığının altına tıklayın.
Dikey bir imleç (A) ve aramayı silmek için bir düğme (B) belirir.

Arama yapmak için bir veya daha fazla harf ya da sayı girin. Girilen
metni silmek için

ögesine tıklayın.

Arama özelliği, bu sütunlara yönelik tüm hasta listelerinde
mevcuttur:

Birden fazla hasta seçimi

•

Soyadı

•

Adı

•

Hastanın Kimliği

•

Cinsiyet

•

Doğum Tarihi

•

Hekim

Tüm hastaları seçmek için: Tümünü Seç seçeneğine tıklayın. Tüm
hastaların seçimini kaldırmak için, Tümünün Seçimini Kaldır
seçeneğine tıklayın.
Bir hasta grubu seçmek için: Kümenin adına tıklayın, Shift tuşuna
basılı tutun ve kümedeki soyadına tıklayın.
Bireysel hastalar seçmek için: Ctrl tuşuna basılı tutarak her bir
hastanın üzerine tıklayın.

Hastaların eklenmesi

Yeni seçeneğine tıklayın. Talimatlar için bkz. sayfa ► 24.

Hastaların silinmesi

Hastayı/hastaları silmek için Sil seçeneğine tıklayın.

Not • Hastayı/hastaları silmek istediğinizi onaylamanız için
uyarılacaksınız. Yes seçeneğini seçerseniz, veriler kalıcı olarak
silinir. Bu hastayı/hastaları geri getirmek mümkün değildir.
Listeleri yeniden düzenleme

Sütun genişliğini değiştirme

Otometrics - ICS Impulse USB

Sırayı tersine çevirmek için sütun başlığına tıklayın. Örneğin
•

Sıralamayı A-Z'den Z-A'ya çevirmek için Hasta Adı ögesine
tıklayın.

•

Sıralamayı gençten yaşlıya sıralamasından yaşlıdan gence
sıralamasına çevirmek için Doğum Tarihi seçeneğine tıklayın.

İki komşu sütunun sütun başlığında iki sütunu bölen çizgi
üzerindeki imlece tıklayın. İmleç, çift yönlü oka dönüşür. Sütun
genişliğini artırmak ya da azaltmak için imleci sürükleyin.
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14.1

ICS Chartr
Hastalar grubundan, ICS Chartr Hastaları ögesine tıklayın. Açılan pencere, yalnızca ICS Chartr veri tabanındaki hastaların
listesine erişim sağlar. Chartr VNG/ENG veya EP'de toplanan test verileri, OTOsuite Vestibular uygulamasında
görüntülenemez.
Veri girişi süresini azaltmak için, hastanın ICS Chartr veritabanındaki bilgileri OTOsuite Vestibular veritabanına içe
aktarılabilir:
1. İçe aktarılacak hastayı/hastaları seçin.
2. İçe Aktar seçeneğine tıklayın.
3. Tamam seçeneğine tıklayın.

İçe Aktarılmış Sürecin tamamlandığını bildiren Durum sütununda görüntülenir. Uygulama kapatıldığında, içe aktarılan
hastaların kaydı silinir.
Veritabanının erişilebilir olması için, ICS Chartr yazılımı OTOsuite Vestibular yazılımıyla aynı bilgisayarda bulunmalıdır.
Veritabanı erişilebilir haldeyse, Hastalar grubunun navigasyon panelinde ICS Chartr Hastaları ögesi görüntülenir.

14.2

Hasta Dışa Aktarımı
Hastalar grubundan, Hasta Listesi ögesine tıklayın. Dışa Aktar seçeneğine tıklayın. Açılan pencere, tüm
OTOsuite Vestibular hastalarına erişim sağlar.
Bir ya da daha fazla hastayı dışa aktarmak için:
1. Hastayı/hastaları seçin.
2. Verilerin nasıl dışa aktarılacağını seçin:
•

XML Dosyaları ve ASCII Ham Verileri - Başka bir sistemiyle paylaşılacak veya elektronik tıbbi kayıtlar ICS Impulse
için kullanılacak hasta verilerini dışa aktarmak için seçin. Her bir hasta için, dışa aktarma hem bir XML dosyası hem
de bir ASCII .txt dosyası içerir. *.txt dosyasındaki ham veriler, hasta verilerini OTOsuite Vestibular uygulamasında
yürütmek için gereklidir.

•

–

XML dosyaları, veritabanında saklandığı şekilde eksiksiz hasta verilerini içerir. Bkz. sayfa ► 253.

–

ASCII ham veri dosyaları. *.txt dosyaları, Excel veya MatLab gibi programların kullanıldığı araştırmalar için
görüntülenebilir. Dosyalar OTOsuite Vestibular uygulamasının dışında kullanılacağında, verilerin nasıl tablo
formatına dönüştürüleceğinin bir açıklaması ve test grubuna göre değişen sonuç sütunlarının tanımı için bkz.
sayfa ► 241

PDF Raporları - Elektronik tıbbi kayıtlar için kullanılacak, hastaya/hastalara yönelik tüm raporları dışa aktarmak için
seçin.

•

ASCII Test Sonuçları - Excel veya MatLab gibi programlarla araştırma amaçları için kullanılacak, CSV -virgüllerle
ayrılmış- dosyası formatındaki test sonuçlarını dışa aktarmak için seçin.

•

Göz/Oda Videolarını Birleştir - Göz videosunu ve oda videosunu bir avi dosyasında dışa aktarmak için seçin.
Dosyanın boyutu nedeniyle, her seferinde yalnızca 1 hasta seçebilirsiniz. OTOsuite Vestibular ögesine yönelik
desteklenen işletim sistemlerinde, MJPEG kod çözücü varsayılan olarak kuruludur. Bu dosyayı başka bir bilgisayarda
görüntülemek için, Windows Media Player'ın kurulu olması ve MJPEG kod çözücüye sahip olmanız gerekir.
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Not • Dışa aktarma işlemini yapmadan önce, önemi olmayan tüm videoları hasta dosyasından silmeniz önerilir.
Oda videosu ile göz videosunu birleştirirken dosya boyutundaki artışı görmek için bkz. sayfa ► 256.

•

Hastayı Anonimleştir - Kişisel bilgileri korurken aynı zamanda paylaşmak üzere verileri dışa aktarmak için kullanın.
Örneğin Hastayı Anonimleştir seçiliyken, Soyadı, Adı, Hastanın Kimliği ve dosya adları None kelimesiyle
değiştirilir. Her seferinde yalnızca 1 hasta seçebilirsiniz.

Not • Hastayı Anonimleştir ögesinin seçildiği dosyaların içe aktarılması: Bu dosyalar, sistemin mevcut hasta
verilerinin üzerine yazmasını önleyen bilgiler içerir. Yalnızca ilk dışa aktarımdan sonra eklenen veriler içe
aktarılır. Mevcut hasta verisi yoksa Yok seçeneği hastayı tanımlayabilecek tüm bilgileri değiştirir.

•

aVOR - Göz ve baş konumu verilerini aVOR uygulamasına dışa aktarmak için seçin.

3. Dışa Aktar veya Şuraya Dışa Aktar ögesine tıklayın
•

Dışa Aktar, dosyayı Yönetici penceresinde belirlenen konuma gönderir. Konumu görüntülemek için, Sistem
grubundan Sistem Ayarları ögesine tıklayın.

•

Şuraya Dışa Aktar dosyayı gözat fonksiyonunda seçtiğiniz konuma gönderir.

Sürecin tamamlandığını bildiren Dışa Aktarılan ögesi Durum sütununda görüntülenir. Uygulama kapatıldığında, dışa
aktarılan hastanın/hastaların kaydı silinir.

14.3

Hasta İçe Aktarımı
Dosyalar, daha önce OTOsuite Vestibular uygulamasından arşivlenen, içe aktarılan veya dışa aktarılan dosyalardan içe
aktarılabilir.
1.

Hastalar grubundan, Hasta Listesi ögesine tıklayın. İçe Aktar seçeneğine tıklayın.

2. Klasörü Aç ögesine tıklayın ve içe aktarılacak dosyaların konumuna gidin.

Not • Hasta verilerini oynatmak için, hem *.xml hem de *.txt dosyası içe aktarılmalıdır. Tek istisna, verilerin yalnızca
*.xml dosyasıyla görüntülenebildiği Head Impulse (Baş İmpulsu) verileridir.

3. Tamam seçeneğine tıklayın.
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4. Hasta dosyaları listesinde, hasta adı ve soyadı, kimliği, cinsiyeti ve doğum tarihi verilir. İçe aktarılacak dosyayı/dosyaları
seçin.
5. İçe Aktar seçeneğine tıklayın.
Sürecin tamamlandığını bildiren İçe Aktarılmış ögesi Durum sütununda görüntülenir. Uygulama kapatıldığında, içe
aktarılan dosyaların kaydı silinir.

İçe Aktar klasöründeki hasta dosyaları listesini güncellemek için

seçeneğine tıklayın.

Not • Hastayı Anonimleştir ögesinin seçildiği dosyaların içe aktarılması: Bu dosyalar, sistemin mevcut hasta
verilerinin üzerine yazmasını önleyen bilgiler içerir. Yalnızca ilk dışa aktarımdan sonra eklenen veriler içe aktarılır.
Mevcut hasta verisi yoksa Yok seçeneği hastayı tanımlayabilecek tüm bilgileri değiştirir.

İçe aktarma ve/veya içe aktarılan dosyaların görüntülenmesiyle ilgili sorunlar için bkz. sayfa ► 223.
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15

Options (Seçenekler)
Bu ayarlar, Options (Seçenekler) grubunda bulunur:

•

Genel (Bkz. sayfa ► 180.)

•

Grafik Renkleri (Bkz. sayfa ► 185.)

•

Okülomotor (Bkz. sayfa ► 186.)

•

Baş İmpulsu (Bkz. sayfa ► 188.)

•

Konumsal (Bkz. sayfa ► 191.)

•

Kalorik (Bkz. sayfa ► 193.)

•

Tesis Bilgileri (Bkz. sayfa ► 197.)

•

Rapor Seçenekleri (Bkz. sayfa ► 198.)

Navigasyon Panelinde Options (Seçenekler)menüsünün iki ögesi bulunur: Test Seçenekleri ve Rapor Seçenekleri.
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15.1

Genel
Options (Seçenekler) menüsünden, Test Seçenekleri seçeneğine tıklayın.

180

Otometrics - ICS Impulse USB

15 Options (Seçenekler)

Öge

Seçenekler

Otomatik Protokol

Aç veya Kapalı ögesini seçin. (Varsayılan ayar: Kapalı.)

Otomatik Protokol ögesinin tanımlanması
•

Mevcut Testler listesinden, Seçilen Testler bölümüne eklenecek bir test
seçmek için tıklayın ve

sembolüne tıklayın. (Alternatif olarak, seçilen

testi/testleri listeye sürükleyin.)
•

Seçilen Testler listesinden, kaldırılacak testi seçin ve

sembolüne tıklayın.

Birden fazla test seçimi
Bir test grubu içerisindeki tüm testleri seçmek için, grup adına tıklayın.
Ardışık olmayan testleri seçmek için, Ctrl tuşuna basılı tutun ve ardından münferit
testler seçmek için her bir teste tıklayın.

Test sırasını değiştirme
•

Seçilen Testler listesinden, listede yukarı veya aşağı taşınacak testi/testleri
seçin. Test/testler yeni konumlarına gelene kadar,

veya

butonuna

arka arkaya basın. (Alternatif olarak, seçilen testi/testleri yeni konumlarına
sürükleyin.)

Başlatma Modülü

Uygulama açıldığında hangi test verileri toplama penceresinin mevcut olacağını
belirlemek için seçeneklerden birini seçin.
•

Bakış

•

VOR

•

Eğim Sapması

•

Seğirme

•

Baş İmpulsu

•

SHIMP

•

Dinamik

•

Yeniden Konumlandırılıyor

•

Kalorik

•

Video Kaydetme/Oynatma
Not • Genel test seçeneklerinde, Otomatik Protokol seçeneği Aç olarak
ayarlanmışsa, OTOsuite Vestibular uygulaması, Otomatik Protokol
listesindeki ilk testle başlar.
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Öge

Seçenekler

Göz Videosu Kayıt Hızı

Baş İmpulsu
Baş impulsu testi sırasında göz videosu toplarken video kaydı hızını belirlemek için
seçeneklerden birini seçin.
•

30 fps

•

60 fps

•

120 fps
Not • Daha yüksek kare hızı daha büyük veri dosyası boyutu demektir.

Okülomotor, Konumsal ve Kalorik
Test sırasında göz videosu toplarken video kaydı hızını belirlemek için
seçeneklerden birini seçin. Test hem Okülomotor, Konumsal ve Kalorik test için
kullanılır.
•

30 fps

•

60 fps

•

Maks.
Not • Maks. toplanabilecek maksimum hızdır ve kullanılmakta olan
bilgisayara bağlıdır. Daha yüksek kare hızı daha büyük veri dosyası boyutu
demektir.

Senkronize Oda Video Kaydı

Oda videosu toplarken video kaydı hızını belirlemek için seçeneklerden birini
seçin.
•

15 fps

•

30 fps
Not • Daha yüksek kare hızı daha büyük veri dosyası boyutu demektir.

Oda videosu formatını belirlemek için seçeneklerden birini seçin.
•

Renk

•

Gri Ton
Not • Renkli kayıt, saklanacak daha büyük bir veri dosyası oluşturur.
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Öge

Seçenekler

Yeniden Bağlan

Gözlüklere Yeniden Bağlan
Bu hata mesajında belirtildiği gibi gözlükleri tekrar bağlayın (yazılım-donanım
bağlantısı):

Senkronize Oda Videosuna Yeniden Bağlan
Bu hata mesajında belirtildiği gibi oda videosu kamerasını tekrar bağlayın (yazılımdonanım bağlantısı):

Göz Videosu Kompresyonu

Aç veya Kapalı ögesini seçin. (Varsayılan ayar: Aç.)
Not • Burulma verileri toplarken video dosyası boyutundaki büyümeyi görmek
için bkz. sayfa ► 256.

Videoları Otomatik Kaydet

Aç veya Kapalı ögesini seçin. (Varsayılan ayar: Kapalı.)
Not • Yalnızca video verileri toplandığında, bu ayarlar geçerli değildir. Veriler
her zaman kaydedilir.

Ses Kaydı

Otometrics - ICS Impulse USB

•

Kapalı her yeni video/videolar oluşturulduğunda beliren otomatik mesaj için.

•

Aç - Tüm videolar otomatik olarak kaydedilir.

Aç veya Kapalı ögesini seçin. (Varsayılan ayar: Aç.)
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Öge

Seçenekler

Sesli Geri Bildirim

Şu durumlarda sesli bir işaret verilir

İçe/Dışa Aktarma Testi ve
Rapor Seçenekleri

•

toplama sırasında test süresi uzatıldığında (Uzat seçeneğine tıklamanın veya
gösterim kumandasında sol fare düğmesine uzun süre basmanın sonucunda)

•

bir Baş İmpulsu manevrası reddedildiğinde veya kabul edildiğinde

•

bir SHIMP manevrası kabul edildiğinde veya reddedildiğinde

•

Kalorik zamanlayıcı durduğunda.

Hangi test ve rapor seçeneklerinin içe aktarılacağını seçmek için İçe Aktar
seçeneğine tıklayın.
Teste ve rapora yönelik seçenekleri seçtiğiniz bir konuma dışa aktarmak için Dışa
Aktar seçeneğine tıklayın.
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15.2

Renkler
1. Options (Seçenekler) menüsünden, Test Seçenekleri seçeneğine tıklayın.
2. Renkler pencere sekmesine tıklayın.

Öge

Seçenekler

Göz

VOR - Baş İmpulsu ve SHIMP içerisinde göz çizgi grafiğinin VOR bileşeninin
varsayılan rengini değiştirin. Bu renk aynı zamanda VOR testinin göz çizgi grafiği için
de geçerlidir ( VVOR ve VORS).
Seğirme - 2D Analiz içerisindeki göz çizgi grafiğinin seğirme bileşeninin varsayılan
rengini değiştirin.

Baş İmpulsu Analizi

İlgili analiz penceresindeki baş çizgi grafiğinin varsayılan rengini değiştirin.

Altıgen Grafik

Ortalama kazanç çubuklarının varsayılan rengini değiştirin. Her bir çubuğun rengi,
tek taraf eşik değeri ve 1,25 üst limiti ile belirlenir.

Baş

Toplama pencerelerindeki baş çizgi grafiğinin varsayılan rengini değiştirin: Gerçek
Zamanlı Çizgi Grafiği (Baş İmpulsu) and Gerçek Zamanlı Çizgi Grafikler (saniye
cinsinden X ekseni (VOR).

SPV

Göz Pozisyon İzleri ögesinin varsayılan rengini değiştirin.

Varsayılan Ayarları Geri Yükle

Otometrics tarafından önerilen varsayılan renkleri geri yüklemek için Geri Yükle
seçeneğine tıklayın. Bu renkler renk körlüğü olan kişiler için optimize edilmiştir.

Otometrics - ICS Impulse USB

185

15 Options (Seçenekler)

15.3

Okülomotor
1. Options (Seçenekler) menüsünden, Test Seçenekleri seçeneğine tıklayın.
2. Okülomotor pencere sekmesine tıklayın.

Öge

Seçenekler

Pik Hesaplamasında Ortalaması
Alınan SPV (ÖAT) Noktaları

SPV analizindeki hız hesaplaması için ortalaması alınacak SPV noktalarının sayısını
seçin. Kullanılabilir seçenekler listesinden seçin: 10 nokta üzerinden 3.

Seğirme Ekranı

Yalnızca Ham verileri, Ortalama verileri veya hem Ham verileri hem de Ortalama
verileri görüntülemek için ayarlayın.

Bakış Grafiği

Veri Toplama Sonrasında Bakış Grafiğini Görüntüle
Bunun yerine Analiz penceresini görüntülemek isterseniz Kapalı olarak ayarlayın.

Genlik (°)
Okun 1, 2 ya da 3 çizgisi olduğunu belirleyen değerleri ayarlayın.

SPV x̄ (°/s)
Ok kuyruğunun 1, 2 ya da 3 çizgisi olduğunu belirleyen değerleri ayarlayın.
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Öge

Seçenekler

Test Ayarları

Kişisel ad
Testin adını varsayılan addan yeni bir ada değiştirin.

Görüş Reddedildi
Geçerli test için varsayılan olarak Görüş Reddedildi seçeneğini belirlemek için
seçin.

Burulma
Geçerli test için varsayılan olarak Burulma seçeneğini belirlemek için seçin.

Maksimum Süre (dakika)
Açılır listeden istediğiniz dakikaları seçin.

Toplama Çizgi Grafiklerini Görüntüle
Yatay sağ (HR), dikey sağ (VR) çizgi grafiklerini veya tüm çizgi grafikleri
görüntülemek için seçin.

Analiz Çizgi Grafiklerini Görüntüle
Yatay sağ (HR), dikey sağ (VR) çizgi grafiklerini veya tüm çizgi grafikleri
görüntülemek için seçin.

Baş Konumu Geri Bildirimi veya Senkronize Oda Videosu
Baş Konumu Geri Bildirimi - kafanın görüntüsünü gösterir ve hastanın kafasının
alandaki konumunu kaydeder. Veri toplama çizgi grafiği ve göz videosuyla birlikte
oynatılabilir.

Not • Baş Konumu Geri Bildirimi, göz videosu ve Eğim Sapması için gereken
hız artışından dolayı ve test sırasında kafanın sabit durmasından dolayı VVOR
ve VORS ögelerinde BULUNMAZ.

Senkronize Oda Videosu - oda videosu ve sesi kaydeder. Veri toplama çizgi grafiği
ve göz videosuyla birlikte oynatılabilir.

Yok - kafa veya odanın görsel imajı kaydedilmez
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15.4

Baş İmpulsu
1. Options (Seçenekler) menüsünden, Test Seçenekleri seçeneğine tıklayın.
2. Baş İmpulsu pencere sekmesine tıklayın.

Toplama Ayarları
Öge

Seçenekler

Toplamayı Otomatik Olarak
Başlat

Varsayılan olarak bu seçenek seçilidir.
Toplama penceresi açıldıktan x saniye sonra toplama işlemi otomatik olarak başlar.
Zaman, Başlatmayı Geciktir (saniye) alanında ayarlanır.

Gerekli Baş İmpulsları

Sol ve Sağ Lateral ve LARP ve RALP testleri için girilen Gerekli Baş İmpulsları
değerlerine göre toplama işlemi otomatik olarak durur.

Operatör Geri Bildirimi

Kurulum Sırasında Baş ve Göz Konumu Geri Bildirimi - için test kurulumu
sırasında kafa konumunu görüntülemek için kafa konumu geribildirimini ve göz
konumu geribildirimini açar LARP/RALP.

Toplama Sırasında Operatör Geri Bildirimi - İzlemede Gerçek Zaman operatör
geribildirimini açar.

Toplama Sırasında Senkronize Oda Videosu - odanın video kaydını açar. Test
başladığında, kayıt da başlar. Oda videosunun oynatılması, göz videosu ile eş
zamanlıdır.

Toplama Sırasında Göz Konumu geri bildirimi - için veri toplama sırasında göz
pozisyonunu ve kafa pozisyonunu (dolaylı) görüntülemek için göz konumu
geribildirimini açar LARP/RALP.
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Analiz Grafikleri
Öge

Seçenekler

X Ekseni Görüntüleme – 2D
Analiz Grafiği

Kullanıcıların 2D grafiklerinin x eksenini milisaniye olarak mı yoksa numune olarak
mı görüntülemek istediklerini seçmelerine olanak sağlar.

Grafik Konumu

Kullanıcıların 2D ve 3D grafiklerdeki sağ ve sol grafiklerin konumunu
değiştirmelerine olanak sağlar; böylece sol veri grafiği sağ tarafta olur.

Kazanç Grafikleri
Öge

Seçenekler

Lateral Eşik Değerler

Eşik çizgilerini ayarlayın

Tek Taraflı - normal ve tek taraf kayıp arasındaki kesme çizgisi
Bilateral - tek taraf kayıp ile bilateral kayıp arasındaki kesme çizgisi
LARP/RALP Eşik Değerleri

Eşik çizgilerini ayarlayın

Tek Taraflı - normal ve tek taraf kayıp arasındaki kesme çizgisi
Bilateral - tek taraf kayıp ile bilateral kayıp arasındaki kesme çizgisi
Varsayılan Kesimleri Geri
Yükle

Yayımlanan verilerde belgelendirildiği ve Otometrics tarafından önerildiği üzere,
normatif verilerin kesim değerlerini geri yükler.(1)

Yaşa Göre Normatif Veriler

Aç veya Kapalı - If Aç seçilirse, kazanç grafiğinde yaşa bağlı normatif veriler
görüntülenir.(2)

Not • Hastanın doğum tarihinin görüntülenebilmesi için, doğum tarihi hasta
bilgileri bölümüne girilmelidir. Yaş normları, 10 ve üzeri yaşlara yönelik verileri
içerir.

Kazanç Noktaları

Kazanç grafiklerindeki bireysel kazanç noktalarının boyutunu değiştirin. Verileri bir
video projektörüyle sunarken kazanç noktası boyutunu büyütün.

(1)MacDougall HG, Weber KP, McGarvie LA, Halmagyi GM, Curthoys IS (2009) Video baş impulsu testi: Periferik
vestibülopati tanı kesinliği. Nöroloji 73 (14): 1134-1141. Not: Tüm normatif veriler, başın üstünde ve baş impulsunun

dışına doğru el konumu ile toplanmıştır.
(2)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP ve Curthoys IS (2015) Yarı dairesel kanal
fonksiyonunun video baş impulsu testi (vHIT) – sağlıklı konularda VOR kazancının yaşa bağlı normatif değerleri. Nöroloji
Sınırları 22 Haziran: ISSN: 1664-2295. Not: Tüm normatif veriler, başın üstünde ve baş impulsunun dışına doğru el

konumu ile toplanmıştır.
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Analiz Hesaplamaları
Öge

Seçenekler

Kazanç Asimetrisi

Kullanıcıların şunları seçmesini sağlar:

Bağıl (Newman-Toker/Mantokoudis) formülü

veya

Normalleştirilmiş Bağıl (Jongkees) formülü

Göz Seğirmesi Yakalama Analizi

190

Öge

Seçenekler

Yalnızca Özeti Göster

Yalnızca Altıgen Grafik içerisindeki yakalama Göz Seğirmesi Yakalama Analizi
verilerine yönelik analiz özetini görüntüler.

Otometrics - ICS Impulse USB

15 Options (Seçenekler)

15.5

Konumsal
1. Options (Seçenekler) menüsünden, Test Seçenekleri seçeneğine tıklayın.
2. Konumsal pencere sekmesine tıklayın.
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Öge

Seçenekler

Pik Hesaplamasında Ortalaması
Alınan SPV (ÖAT) Noktaları

SPV analizindeki hız hesaplaması için ortalaması alınacak SPV noktalarının sayısını
seçin. Kullanılabilir seçenekler listesinden seçin: 10 nokta üzerinden 3.

Test Ayarları

Kişisel ad
Testin adını varsayılan addan yeni bir ada değiştirin.

Görüş Reddedildi
Geçerli test için varsayılan olarak Görüş Reddedildi seçeneğini belirlemek için
seçin.

Burulma
Geçerli test için varsayılan olarak Burulma seçeneğini belirlemek için seçin.

Maksimum Süre (dakika)
Açılır listeden istediğiniz dakikaları seçin.

Toplama Çizgi Grafiklerini Görüntüle
Yatay sağ (HR), dikey sağ (VR) çizgi grafiklerini veya tüm çizgi grafikleri
görüntülemek için seçin.

Analiz Çizgi Grafiklerini Görüntüle
Yatay sağ (HR), dikey sağ (VR) çizgi grafiklerini veya tüm çizgi grafikleri
görüntülemek için seçin.

Baş Konumu Geri Bildirimi veya Senkronize Oda Videosu
Baş Konumu Geri Bildirimi - kafanın görüntüsünü gösterir ve hastanın kafasının
alandaki konumunu kaydeder. Veri toplama çizgi grafiği ve göz videosuyla birlikte
oynatılabilir.

Senkronize Oda Videosu - oda videosu ve sesi kaydeder. Veri toplama çizgi grafiği
ve göz videosuyla birlikte oynatılabilir.

Yok - kafa veya odanın görsel imajı kaydedilmez
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15.6

Kalorik
1. Options (Seçenekler) menüsünden, Test Seçenekleri seçeneğine tıklayın.
2. Kalorik pencere sekmesine tıklayın.
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Öge

Seçenekler

Pik Hesaplamasında Ortalaması
Alınan SPV (ÖAT) Noktaları

SPV analizindeki hız hesaplaması için ortalaması alınacak SPV noktalarının sayısını
seçin. Kullanılabilir seçenekler listesinden seçin: 10 nokta üzerinden 3.

Podlar ve Kelebek

Veri Toplamadan Sonra Podları ve Kelebeği Görüntüle
Toplama işleminden sonra, Podlar ve Kelebek penceresini görüntülemek için
seçin.

Kelebek Benzeri Grafik:
Aşağıdakilerden birini seçin
•

Freyss ÖAT (Özel Amaçlı Taşıt) , veya

•

Toplam Genlik .

Seçeneklerin açıklaması için bkz. sayfa ► 156.

Podlar Ekranı
R=Sağ, L=Sol, WSıcak ve CSoğuk ibarelerine sahip 4 adet Kalorik testten istediğiniz
sonuç ekranını seçin.
•

Soldan Sağ Üzerine Atım (RC/LW:RW/LC)

•

Sıcaktan Soğuk Üzerine (RW/LW:RC/LC)

•

Sağ Tarafın Sola Doğru Seğirmesi (RW/LC:RC/LW)

Kalorik Sonuçlarda Spontane Göz Titremesi Hesabı
Spontane Göz Titremesi ögesini kalorik sonuçlardan çıkarmak için seçin.
Seçilmişse, şunlardan birini seçin:
•

Ortalama SPV (Spontane Test) , veya

•

Ortalama İlk 5 Saniye (Kalorik Test)
Not • Ortalama SPV (Spontane Test) ögesinin seçilmesi, yalnızca SpontaneOturarak ve Spontane-Sırtüstü test tipleri için geçerlidir.

Göster
Ek ekran ayarları seçin:

Sağ Kulak Kırmızı ,
Yönsel Üstünlük , veya
Homolateral ve Kontralateral (Toplam Genlik Grafiği)
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Öge

Seçenekler

Sulama Ayarları

AirCal Görüntüle
Toplanan her test için Test Listesi penceresinde görüntülemek için Gerçek
Değerler veya Değerleri Belirle olarak ayarlayın. Bu değerler aynı zamanda rapora
da dahil edilebilir.

Diğer Sulama Cihazları (varsayılan)
Veri toplama sırasında en sık kullanılan sulama cihazı tipine göre Hava veya Su
olarak ayarlayın.

Sıcak
Sulama cihazında kullanılan sıcak ısı değerini artırmak ya da azaltmak için istediğiniz
dereceyi girin.(Ya da değeri artırmak veya azaltmak için yukarı ya da aşağı oklara
tıklayın.)

Soğuk
Sulama cihazında kullanılan soğuk sıcaklığını artırmak ya da azaltmak için istediğiniz
dereceyi girin.(Ya da değeri artırmak veya azaltmak için yukarı ya da aşağı oklara
tıklayın.)

Süre
Maksimum sulama süresini artırmak ya da azaltmak için istediğiniz zamanı girin.(Ya
da değeri artırmak veya azaltmak için yukarı ya da aşağı oklara tıklayın.)

Debi
Sulama sırasında kullanılan debiyi artırmak veya azaltmak için istediğiniz L/dk.'yı
girin.(Ya da değeri artırmak veya azaltmak için yukarı ya da aşağı oklara tıklayın.)

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı
Aç olarak ayarlayın
Başlatma Seçeneği
Test Başlangıcı veya Testin Sonu olarak ayarlayın
Otomatik Protokol ile (dakika)
Kulaklar Arasında
Zamanı artırmak veya azaltmak için yukarı ya da aşağı oklara tıklayın. Varsayılan
değer 3 olarak ayarlıyken aralık 3-10'dur.

Sıcaklıklar Arasında
Zamanı artırmak veya azaltmak için yukarı ya da aşağı oklara tıklayın. Varsayılan
değer 5 olarak ayarlıyken aralık 3-10'dur.

Otomatik Protokol Olmaksızın (dakika)
Kulaklar ve Sıcaklıklar Arasında
Zamanı artırmak veya azaltmak için yukarı ya da aşağı oklara tıklayın. Varsayılan
değer 5 olarak ayarlıyken aralık 3-10'dur.
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Öge

Seçenekler

Test Ayarları

Kişisel ad
Testin adını varsayılan addan yeni bir ada değiştirin.

Görüş Reddedildi
Geçerli test için varsayılan olarak Görüş Reddedildi seçeneğini belirlemek için
seçin.

Burulma
Geçerli test için varsayılan olarak Burulma seçeneğini belirlemek için seçin.

Maksimum Süre (dakika)
Açılır listeden istediğiniz dakikaları seçin.

Toplama Çizgi Grafiklerini Görüntüle
Yatay sağ (HR), dikey sağ (VR) çizgi grafiklerini veya tüm çizgi grafikleri görüntülemek
için seçin.

Analiz Çizgi Grafiklerini Görüntüle
Yatay sağ (HR), dikey sağ (VR) çizgi grafiklerini veya tüm çizgi grafikleri görüntülemek
için seçin.

Baş Konumu Geri Bildirimi veya Senkronize Oda Videosu
Baş Konumu Geri Bildirimi - kafanın görüntüsünü gösterir ve hastanın kafasının
alandaki konumunu kaydeder. Veri toplama çizgi grafiği ve göz videosuyla birlikte
oynatılabilir.

Senkronize Oda Videosu - oda videosu ve sesi kaydeder. Veri toplama çizgi grafiği
ve göz videosuyla birlikte oynatılabilir.

Yok - kafa veya odanın görsel imajı kaydedilmez
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15.7

Tesis Bilgileri
1. Options (Seçenekler) menüsünden, Test Seçenekleri seçeneğine tıklayın.
2. Tesis Bilgileri pencere sekmesine tıklayın.

Yalnızca profillerinde Kullanıcının Sistem Ayarlarını Değiştirmesine İzin Ver ögesi seçilmiş olan kullanıcılar bu
penceredeki belirli alanlara erişebilir.
Buraya girilen bilgiler, Rapor Ayarları penceresinde belirtildiği şekilde raporlarda kullanılır. (Bkz. sayfa ► 198.)
Tesis bilgilerine yönelik alanlara metin girin ve bir logo ekleyin:

Not • 45 karaktere izin verilen tesis adı ve web sitesi hariç, tüm alanlar için maksimum karakter sayısı 32'dir. Logolar
yeniden boyutlandırılır.

1. Gözat... seçeneğine tıklayın.
2. Logo için kullanılan dosyanın konumuna gidin.
3. Dosyayı seçin ve Aç ögesine tıklayın.
Logoyu kaldırmak için Sil ögesine tıklayın.
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15.8

Rapor Seçenekleri
1. Options (Seçenekler) menüsünden, Test Seçenekleri seçeneğine tıklayın.
2. Rapor Seçenekleri pencere sekmesine tıklayın.

Yalnızca profillerinde Kullanıcının Sistem Ayarlarını Değiştirmesine İzin Ver ögesi seçilmiş olan kullanıcılar bu
penceredeki belirli alanlara erişebilir.
Varsayılan raporu ayarlarında yapılan değişiklikler, yalnızca değişiklikler kaydedildikten sonra oluşturulan raporları etkiler.

Not • Yalnızca geçerli raporda değişiklik yapmak için bkz. sayfa ► 168.

Ayarlar

Options (Seçenekler)

Raporlarda Yazdırılacak Hasta Bilgileri

Dahil edilecek ögeleri seçin.

Raporlarda Yazdırılacak Operatör Adları
Hasta raporunu en son güncelleyen operatör veya her ikisini de
dahil etmek için seçin.

Basılı Raporlardaki Adres Formatı

Şehir/kasaba/köy adının önüne posta kodunu eklemek için
Şehirden önce posta kodunu yazdır seçeneğini seçin.

Yazıcı Ayarı Siyah-Beyaz

Siyah-beyaz yazıcı kullanırken sol kazanç değerlerinin sağ kazanç
değerlerinden ayırt edilebilmesi amacıyla sol kazanç değerlerinin
sembolünü değiştirmek için, Özel Kazanç Grafik sembolleri
ögesini seçin.

Raporlarda Yazdırılacak Tesis Bilgileri

Dahil edilecek ögeleri seçin.

Not • Tesis bilgilerini değiştirmek için bkz. sayfa ► 197.

198

Rapor Kağıt Boyutunu Seçin

Mektup veya A4 ögesini seçin.

Rapor Balıklarını Belirle

Ana rapor adının ve bölüm adlarının varsayılan adlarını değiştirin.

Otometrics - ICS Impulse USB

15 Options (Seçenekler)

Otometrics - ICS Impulse USB

199

16 Sistem Ayarları

16

Sistem Ayarları
Bazı Sistem Ayarları pencereleri, yalnızca şu seçeneklerden bir tanesinin veya her ikisinin de seçili olduğu bir kullanıcı
profiline sahip olan kişilerin erişimine açıktır: Kullanıcıyı Yönetici Olarak Ekle veya Kullanıcının Sistem Ayarlarını
Değiştirmesine İzin Ver. Bkz. sayfa ► 201.

16.1

Yönetici penceresi
Yönetici
Sadece profillerinde Kullanıcıyı Yönetici Olarak Ekle seçili olan kullanıcılar, kullanıcı verilerinin oluşturulduğu,
düzenlendiği ve silindiği bu sayfaya erişebilir.
Kullanıcı verileri, bilgi türüne göre sütunlara ayrılır: Soyadı, adı, kullanıcı adı vb.
Paylaşılan dosyalar (videolar, raporlar (PDF), dışa aktarım ve içe aktarım) için ağ konumları ayarlanır. Daha fazla bilgi için bkz.
sayfa ► 218.
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Yeni kullanıcı oluştur

Önemli • Yönetici haklarına sahip en az bir kullanıcı kurun.

1. Yeni seçeneğine tıklayın.
2. Veriyi girin. Boş bırakılamayacak olan girişler, yıldız işareti (*) ile gösterilir.

Not • Parola büyük-küçük harf duyarlıdır.

3. Haklara erişime izin vermek için Kullanıcıyı Yönetici Olarak Ekle (A) veya Kullanıcının Sistem Ayarlarını
Değiştirmesine İzin Ver (B) seçeneğine tıklayın.
•

Kullanıcıyı Yönetici Olarak Ekle - tüm haklar

•

Kullanıcının Sistem Ayarlarını Değiştirmesine İzin Ver - şunlar dışındaki tüm haklar
–

Kullanıcı ekleme, düzenleme veya silme

–

Paylaşılan dosyalar (video, raporlar (PDF), içe aktarım ve dışa aktarım) için ağ konumlarını belirtme ve

–

Uygulama lisansını ve ürün bilgisini güncelleme

4. Değişiklikleri iptal etmek için Kaydet düğmesine tıklayın.
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Kullanıcı verisi düzenle
1. Listeden kullanıcı seçin.
2. Düzenle seçeneğine tıklayın.
3. Yıldız işareti (*) ile işaretli olan doldurulması gereken bütün alanların doldurulduğundan emin olduktan sonra
değişiklikleri düzenleyin.
4. Değişiklikleri kaydetmek için Kaydet düğmesine tıklayın. Değişiklikleri iptal etmek için İptal düğmesine tıklayın.

Kullanıcı sil
1. Listeden kullanıcı seçin.
2. Sil seçeneğine tıklayın.
3. Tamam seçeneğine tıklayın.

16.2

Çalışma İstasyonu Ayarları
Sistem grubundan, Sistem Ayarları ögesine tıklayın. Yalnızca profillerinde Kullanıcının Sistem Ayarlarını Değiştirmesine
İzin Ver ögesi seçilmiş olan kullanıcılar bu penceredeki belirli alanlara erişebilir.
Sistem yöneticisi tarafından saplanan bilgilerle alanları doldurun.
Öge

Ayarlar

Çalışma istasyonu Bilgisayarı Adı

Bu salt okunur alan, Windows Denetim Masasında atandığı
şekilde bilgisayar adını görüntüler

İş İstasyonu Konumu

Bu bilgisayarın konumunu tanımlamak için kullanıcı tanımlı
adı

Kurulum Profili

Yazılım kurulumu sürecinde seçilen kurulum türü - bağımsız,
sunucu, istemci veya her ikisi de (sunucu/istemci)

İstemci/Sunucu Veri Tabanı Portu

Ağda veritabanına erişmek için istemci tarafından kullanılan
port sayısı

E-Mail Konfigürasyonu

E-posta Sunucusu - ağdaki bilgisayar, e-posta mesajlarını
almaktan, yönlendirmekten ve göndermekten sorumludur

E-postadan - e-postaların gönderildiği e-posta adresi
E-postaya - e-postaların gönderildiği varsayılan e-posta adresi
(kullanıcının bu e-posta adresini değiştirme veya ekleme
imkanı vardır)

202

SMTP Portu (Varsayılan = 25)

Bu, basit posta transfer protokolü portunu tanımlar
(çoğunlukla 25 kullanılır)

Bu sunucu güvenli bir bağlantı (SSL)
gerektiriyor

Seçildiğinde, e-posta gönderilirken güvenlik protokolü SSL
kullanılır.
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Öge

Ayarlar

Giden E-Posta Hesabı

Varsayılan ağ kimliğini kullan - e-posta sunucusunda oturum
açmak için varsayılan ağ kimlik bilgilerini kullanır

Kullanıcı adı ve parolayla oturum aç - bu seçeneğin altındaki
alanlarla belirtildiği üzere e-posta sunucusunda oturum açmak
için kullanıcı adı ve parola kullanır

Program Dilini Seç

Otometrics - ICS Impulse USB

Tercih edilen dili seçin. Uygulama yeniden başlatıldıktan
sonra vurgulanan dil kullanılır.
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16.3

OTOsuite Vestibular Veri tabanı
Not • Veritabanı bir sunucuda bulunuyorsa, arşivleme işleminden veya verilerin yedeklenmesinden önce tüm
kullanıcılar istemci çalışma istasyonlarından çıkış yapmalıdır. Veritabanı yönetimi, bir istemci çalışma istasyonundan
gerçekleştirilemez.

Sistem grubundan, Sistem Ayarları ögesine tıklayın. Yalnızca profillerinde Kullanıcının Sistem Ayarlarını Değiştirmesine
İzin Ver seçili olan kullanıcılar veritabanı fonksiyonlarına erişebilir.
Bu veritabanında, hem Arşivle (A) hem de Yedekle (B) fonksiyonları mevcuttur. Buna ek olarak, pencere şunları listeler:
•

veritabanı sürümü, OTOsuite Vestibular veritabanı dosyasının boyutu ve konumu (C),

•

ham veri saklamayla ilgili bilgiler (dosyanın boyutu ve konumu) (D)

Not • Veritabanının gerçek boyutu, burada gösterilenden daha küçük olabilir.
Belirtilen MB sayısı şunların toplamıdır:
1) mevcut hasta verileri tarafından kullanılan alan,
2) hasta verileri her arşivlendiğinde kullanılabilir hale gelen alan.
Arşivleme sonucu kullanılabilir hale gelen alanın tümü kullanılana kadar bu sayı değişmeyebilir.
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Hasta verilerinin arşivlenmesi
Hasta verileri artık OTOsuite Vestibular veritabanında bulunmak zorunda değilse, bu veriler arşivlenebilir. Performansı
optimize etmek için, veri tabanında maksimum 500 hasta bulundurmanızı öneririz. Arşivlenmiş herhangi bir hasta dosyası,
gerekirse ana veritabanına yeniden içe aktarılabilir.

Önemli • Arşivleme işlemi hasta bilgilerini, test verilerini, videoyla ilgili verileri ve AVI video kliplerini
OTOsuite Vestibular veri tabanından kaldırır.

Seç

arşivlenecek kişiler

Tüm Hastalar

veritabanındaki tüm hastalar

Son Test Edilme Tarihi Şu
Tarihler Arasında Olan Hastalar:

yalnızca seçili tarih aralığında son test edilme tarihi olan hastalar

Şimdi Arşivle seçeneğine tıklamak:
•

veritabanının tamamının bir yedeğini oluşturur ve ardından

•

seçilen dosyaları arşiv dizinine (c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives) dışa aktarır ve son olarak da

•

arşivlenen tüm dosyaları veritabanından kaldırır.

Arşiv sürecini iptal etmek için, İptal seçeneğine tıklayın.

Not • Arşivlenmiş bir hasta dosyası, içe aktarma işlemi kullanılarak yeniden içe aktarılabilir. Bkz. sayfa ► 177.
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Otomatik Yedekleme
Otomatik yedekleme, yalnızca Otomatik Yedeklemeyi Etkinleştir seçiliyken atanan zaman aralığına bağlı olarak
gerçekleştirilir. (Varsayılan olarak, her yedi günde bir tüm veritabanının otomatik yedeklemesi alınır.)
Yedekleme dosyaları
c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backup konumunda saklanır.

Not • AVI video kliplerini içeren hasta verilerinin bir kopyasını oluşturmak için, hastayı farklı bir konuma dışa aktarın.
Bkz. sayfa ► 176.

En az yedi günde bir otomatik yedekleme yapmanızı öneririz. İsterseniz, Otomatik Yedekleme __ Her Gün bölümüne gün
sayısını girerek yedeklemeler arasındaki süreyi değiştirebilirsiniz. (Otomatik Yedeklemeyi Etkinleştir ögesinin seçili
olduğundan emin olun.)
Uygulama kapatıldığında yedekleme başlar. Şu mesaj görüntülenir:

Bir önceki yedekleme yeniden adlandırılır ve yeni yedeklemeyle birlikte kaydedilir:
•

Bir önceki yedekleme dosyası old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak olarak yeniden adlandırılır

•

AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak adlı yeni bir yedekleme dosyası oluşturulur
Not • Yedekleme yapıldıktan sonra hasta bilgileri, test verileri ve videoyla ilgili veriler OTOsuite Vestibular veri
tabanında kalır. Veritabanının boyutunu küçültmek ve ana veritabanının dışındaki hasta verilerini güvence altına
almak için arşivleme yapmanızı öneririz. Bkz. sayfa ► 205.

Veri kaybının önlenmesi (bağımsız kurulumlar)
Bağımsız kurulumlar içib, en az ayda bir, en son yedeklemeyi ve tüm hasta dosyalarının bir dışa aktarımını ana veritabanının
dışındaki ayrı bir konuma kopyalayın.
1. OTOsuite Vestibular ögesini açın.
2. Yedekleme yapın. Bkz. sayfa ► 206.
3. Tüm hasta dosyalarını dışa aktarın. Bkz. sayfa ► 176.
4. OTOsuiteV Dosyaları masaüstü kısayoluna çift tıklayın.
5. Yedeklemeler klasörüne gidin ve en son yedeklemeyi ayrı bir konuma kopyalayın.
6. Dışa Aktarımlar klasörüne gidin ve tüm dosyaları ayrı bir konuma kopyalayın.
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16.4

GDT Arayüzü
Sistem grubundan, Sistem Ayarları ögesine tıklayın. Yalnızca profillerinde Kullanıcının Sistem Ayarlarını Değiştirmesine
İzin Ver ögesi seçilmiş olan kullanıcılar bu penceredeki alanlara erişebilir.
GDT arayüzü, yalnızca Almanya'da kullanılan belgelenmiş GDT standardı temeline dayanır. Etkinleştirildiğinde, arayüz
dosyaların Alman uygulama yönetim sistemi (PMS) ve OTOsuite Vestibular sistemi arasında transfer edilmesine izin verir.
OTOsuite Vestibular sistemini başlatmak ve belirli bir hastayı açmak (veya oluşturmak) için harici PMS sistemi kullanılabilir.
Test tamamlandığında, PMS sistemine bir rapor gönderilir.
Bir Uygulama Yönetim Sistemine yönelik olarak GDT arayüzünü etkinleştirmek için, Uygulama Yönetim Sistemine GDT
Arabirimini Etkinleştir onay kutusunu seçin.

Öge

Ayarlar

OTOsuite Vestibular
Sistem Adı

Kullanıcı tanımlı ad. 4 karakterle sınırlıdır. OTOsuite Vestibular
sistemini tanımlamak için dosya adının bir parçası olarak
kullanılır.

PMS Sistem Adı

Kullanıcı tanımlı ad. 4 karakterle sınırlıdır. PMS sistemini
tanımlamak için dosya adının bir parçası olarak kullanılır.

Test Tipi

Uygulama Yönetim Sistemine yapılacak dosya transferleri için
kullanılan GDT tanımlı kod. 6 karakterle sınırlıdır.

Dosya Aktarım Zaman
Aşımı (sn)

OTOsuite Vestibular saniye sayısına yönelik sınır, PMS
tarafından yazılmış bir dosyayı almaya çalışır.

Karakter Kümesi

ASCII - standart karakter kümesi
ANSI - karakter kümesi, şapkalı karakterleri ve İngilizcede
bulunmayan diğer karakterleri içerir

GDT Yerel Dosya Aktarım
Dizinleri

Gelen Mesajlar - gelen GDT mesajlarına yönelik klasör
konumunu belirtir. OTOsuite Vestibular sistemi, bu klasörden
mesajları alır. Belirtilen klasör mevcut olmalıdır. Klasörü
seçmek için Gözat... ögesine tıklayın.

Giden Mesajlar - giden GDT mesajlarına yönelik klasör
konumunu belirtir. OTOsuite Vestibular sistemi, PMS sistemi
tarafından alınması için mesajı buraya yerleştirir.
Belirtilen klasör mevcut olmalıdır. Klasörü seçmek için Gözat...
ögesine tıklayın.
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16.5

Hakkında
Sistem grubundan, Sistem Ayarları ögesine tıklayın. OTOsuite Vestibular ve bileşen yazılımı hakkındaki teknik özellikleri
öğrenmek için bu pencereye başvurun.

Yazılım lisansı
Bu prosedür, yazılım lisansını günceller.
1.

Sistem grubundan, Sistem Ayarları ögesine tıklayın.

2. Hakkında seçeneğine tıklayın.

Not • Lisansı Güncelle seçeneği, yönetici ayrıcalıklarına sahip olan kullanıcılar hariç tüm kullanıcılar için devre
dışıdır.

3. Lisansı Güncelle seçeneğine tıklayın.
4. Yeni lisans dosyasını bulun ve Aç ögesine tıklayın.

Gözlük ürün bilgisi
Gözlükler bilgisayara bağlandığında, Ürün Bilgisi sürümü, geçerli ürün bilgisi sürümünü gösterir.
Bu prosedür, *.otofw dosyasını kullanarak gözlük ürün bilgisini günceller.

Not • Prosedürü başlatmadan önce ürün bilgisi dosyasının yerini bildiğinizden emin olun. Yalnızca yönetici
ayrıcalıkları olan kullanıcılar bu prosedürü kullanabilir.

1. Sistem grubundan, Sistem Ayarları ögesine tıklayın.
2. Hakkında seçeneğine tıklayın.
3. Ürün bilgisini güncelle seçeneğine tıklayın.
4. Ürün bilgisi dosyasını bulun, dosyayı seçin ve Aç ögesine tıklayın.
5. Bir dizi mesaj güncelleme işleminin durumunu bildirir. Aşağıdaki sistem mesajı görüntülendiğinde Tamam ögesine
tıklayın:

6. Belirtilen şekilde, gözlüklerle bağlantıyı kesip tekrar bağlantı sağlayın ve uygulamayı yeniden başlatın.
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16.6

Hata Günlükleri
Sistem grubundan, Sistem Ayarları ögesine tıklayın.

Öge

Sistem Günlükleme

Hata Ayıklama İzlemesi

Çalışma istasyonu Bilgisayarı
Adı

Bu salt okunur alan, Windows Denetim Masasında
atandığı şekilde bilgisayar adını görüntüler

İş İstasyonu Konumu

Bu bilgisayarın konumunu tanımlamak için kullanıcı
tanımlı adı

Sistem hatası günlük dosyalarının saklandığı konum.
Anonim Kullanım
İstatistiklerine İzin Ver

Eqatec. Eqatec, bilgisayar bilgilerini ve beklenmeyen
hataları birleştirir. Bu bilgi, problemleri anlamamıza ve
gelecek revizyonlarda bunları çözmemize yardımcı
olabilir. ögesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için
tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. sayfa ► 211.

Günlükleri Kopyala

Tüm günlük dosyalarının kopyasını almak için tıklayın
ve bunları belirtilen konuma yerleştirin.

Hata Ayıklama İzlemesini
Etkinleştir

Seçildiği takdirde hata ayıklama seviyesinde hata
ayıklama izlemesini açar

Mevcut Hata Ayıklama
Dosyalarının Üzerine Yaz

Uygulama her başlatıldığında izleme dosyasının üzerine
yazmak için seçin. Seçimi kaldırırsanız, izleme verileri
mevcut dosyaya iliştirilir.

İz Kategorileri (virgül ile
ayrılmış):

Bilgiyle doldurulan alanlarda Otometrics desteği vardır.

Diğer Seçenekler:

Otometrics kullanımı için ayrılmıştır

Hata ayıklama dosyalarının saklandığı konum.

Dikkat • Otometrics temsilcileri veya destek personeli tarafından söylenmediği sürece, hata ayıklama ve hata izleme
kullanılmamalıdır.

Otometrics - ICS Impulse USB

209

17 Kurulum ve Ayarlar

17

Kurulum ve Ayarlar
Önemli • Gözlüğün önceki versiyonu (firewire ve USB bağlantılı olanlar), OTOsuite Vestibular 2.0 versiyonları veya
üzeri ile uyumlu değildir.

Bu bölüm, ICS Impulse Sistem kurulumunu tamamlamak için gerekli olan bütün adımları açıklar:

17.1

•

OTOsuite Vestibular yazılımını kurma

•

Gözlükleri bağlama

•

Senkronize oda videosunu kurma

•

Örnek rapor listelerini aktarma (tek sunucu kurulumlarında gerekli değildir)

•

Demo verilerini aktarma

•

Tesisiniz için kişiselleştirme

•

Adobe Reader Programını Kurma

•

Ağ tabanlı veri tabanı ve çalışma istasyonu kurma (bağımsız kurulumlar için gerekli değildir)

Minimum bilgisayar gereksinimleri
PC Gereklilikleri
İşletim Sistemi

64 bit Windows 10 Pro, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional & Enterprise

CPU

Intel i5 işlemci

Bellek

64-bit (Windows 10, 8 veya 7): 8 GB

Disk Alanı

300 GB

Konektörler

Gözlükler için dört adede kadar USB 2.0 veya USB 3.0, senkronize oda
videosu,sunum uzaktan kumandası ve harici monitör
harici monitörün bağlanması için isteğe bağlı VGA portu

17.2

DVD Sürücüsü

DVD R/W

Monitor (Görüntüle)

1600 x 900 Ekran çözünürlüğü

Bileşenler

Fare, klavye

Gösterim uzaktan kumandası - uyumlu modeller
OTOsuite Vestibular uygulamasıyla birlikte çeşitli fonksiyonlar için ayrı olarak satın alınan bir sunum uzaktan kumandası
kullanılabilir. Bkz. sayfa ► 16.
Şu sunum uzaktan kumandaları test edilmiş olup uygulama ile uyumludur:
•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote

Testler temelimde, şu sunum uzaktan kumandaları ÖNERİLMEMEKTEDİR. Gyration Air Mouse and Remote Point.
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Yalnızca en yaygın kullanılan sunum uzaktan kumandaları test edilmiştir. OTOsuite Vestibular uygulaması ile uyumlu başka
uzaktan kumandalar da olabilir.

17.3

Yazılım Kurulumu

17.3.1

Kurulumu başlat
Not • Olası hata mesajları ve meydana geldiğinde yapılması gerekenler:
- Firewall mesajları: Erişime izin verin.
- Kullanıcı Hesap Kontrolü (UAC) mesajı: Windows 7 ve Windows 8 sistemleri için, Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC)
mesajı ekrana gelebilir. Bir problem oluşturmayacağından mesajı onaylayın.
- Microsoft Webcam or SQL Server hata mesajları: Microsoft, yeni Window güncellemelerini yüklerse ve bilgisayar
yeniden başlatılmazsa hata mesajı ekrana gelebilir. Lütfen bilgisayarınızı yeniden başlatın ve yazılım kurulumunu
yeniden çalıştırın.

1. Açık olan bütün dosyaları kaydedin ve bütün programlardan çıkın.
2. OTOsuite VestibularDVD'yi takın.

Not • Eğer bilgisayar Otomatik Çalıştır ayarında ise kurulum başlar. Otomatik Çalıştırma başlamazsa
simgesini bulmak için DVD'ye göz atın.

3. kurulum seçeneğine tıklayın. (DVD içerik klasörünü kapatmanız gerekebilir.)
4. Windows 7 veya Windows 8 kullanıyorsanız bir güvenlik iletişim kutusu ekrana gelir. Evet seçeneğine tıklayın.
5. OTOsuite Vestibular kurulumu, belirli uygulamaların (Windows Yükleyici gibi) bilgisayara kurulmasını gerektirir.
Herhangi bir uygulama/uygulamalar eksikse iletişim kutusu eksik uygulama(ları) listeler.
- Kur seçeneğine tıklayın. Uygulama(lar) kurulduğunda bilgisayar yeniden başlar.
- Bilgisayara giriş yapın. Kurulum otomatik olarak devam eder.
6. Karşılama ekranı gelir. Sonraki seçeneğine tıklayın.
7. Lisans koşullarını kabul ediyorum seçin ve seçeneğine tıklayınSonraki.
8. Anonim Kullanım İstatistikleri ekranı görüntülenir. Sonraki seçeneğine tıklayın.

Not • Eqatec uygulaması varsayılan olarak kurulur. Sistem Ayarlarının Hata Günlükleri penceresinde kapatılabilir.
İnternete bağlı olduğunda, Eqatec, bilgisayar bilgilerini ve beklenmeyen hataları birleştirir. Bu bilgi, problemleri
anlamamıza ve gelecek revizyonlarda bunları çözmemize yardımcı olabilir. Tesis veya doğru bilgisayarı
tanımlayabilecek hasta bilgisi ya da başka bir bilgi toplanmaz. Bu bilgiler, sadece bilgisayara bağlı olunduğunda
toplanır.
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Not • OTOsuite Vestibular kurulumu sırasında kurulmakta olan ilgili diğer program referanslarını görebilirsiniz. Bu
diğer programlar şunlardır: SQL Server (OTOsuite Vestibular veri tabanı), Access Veritabanı Altyapısı (Chartr veri
tabanını destekler) ve Infragistics (raporlama).

17.3.2

Kurulum türünü seçin
OTOsuite Vestibular, istemci/sunucuya ya da tek başına konfigürasyona kurulabilir. İstemci/sunucuda tekli sunucu,
OTOsuite Vestibular uygulamanın kurulduğu bir ya da daha fazla müşteri çalışma istasyonları için olan veri tabanını
barındırır. İstemci/sunucunun, ağ yönetim bölgesini kullanarak kurulmasını öneriyoruz. Çalışma gruplarının kullanılması
önerilmez çünkü bütün bilgisayarlarda aynı kullanıcı adı ve parolasını kullanmayı gerektirir. Bağımsız bilgisayarda tekli
bilgisayar hem veri tabanını hem de OTOsuite Vestibular uygulamalarını barındırır.
OTOsuite Vestibular nasıl kurulacağını seçin:
•

Bağımsız kurulum
SQL veritabanı ve OTOsuite Vestibular uygulamasını barındırır (ek müşteri olmaksızın)
Bağımsız seçin, Sonrakiseçeneğine tıklayın ve sayfada bulunan, kurulumun tamamlanmasına yönelik talimatlara
bakın► 213.

•

Ağ kurulumu - Sunucu
SQL veri tabanını ve OTOsuite Vestibular uygulamasının sınırlı sürümünü barındırır (Sınırlı sürüm, hasta yönetimini
(hasta yarat, içe aktar ve dışa aktar) sistem ayarları değişikliklerini ve veri tabanı yönetimini destekler. Testlerin
görüntülenmesine ya da test verilerinin toplanmasına izin vermez.) Sunucunun kurulumuna yönelik talimatlara bakın.

•

Ağ kurulumu - İstemciOTOsuite Vestibular uygulamasını barındırır.
1. İstemci seçin ve seçeneğine tıklayınSonraki.
2. Sunucu kurulumundan alınan port numarasını ve sunucu bilgisayar adını girin.
3. ► 213. sayfada bulunan, kurulumun tamamlanmasına yönelik talimatlara bakın.

•

Ağ kurulumu - Her İkisi (İstemci/Sunucu)
SQL veri tabanı ve OTOsuite Vestibular uygulamasını barındırır. Ek istemcileri destekleyebilir. Hem istemcinin hem de
sunucunun kurulumuna yönelik talimatlara bakın.

17.3.3

Sunucu/Her ikisinin kurulumu
Kuruluma başlamadan önce gerekli olan kurulum türüne karar verin:
•

Sadece sunucu - OTOsuite Vestibular veritabanı ve verilerin arşivlenmesi/yedeklenmesi için OTOsuite Vestibular
yazılımının sınırlı bir sürümü kurulacaktır.

Önemli • Sunucu/istemci kurulumunu yaparken önce sunucu kurulmalıdır.

1. Sunucu veya Her ikisi seçin ve seçeneğine tıklayın. Sonraki.

Not • Port numarasını (SQL sunucusu tarafından kullanılan) değiştirmek mümkünse de, ekranda verileni kullanmanızı
öneriyoruz.
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2. Bütün istemci bilgisayarlar için gerekli olacağından Port Numarası ve Sunucu Bilgisayar Adı bilgisini not edin. (Yazıcıya
bağlı bilgisayarlarda bilgiyi yazdırmak için tıklayabilirsiniz.)
3. Eğer Her ikisi seçilmişse, Sonraki seçeneğine tıklayın ve kurulumun tamamlanmasına yönelik talimatlara bakın.
4. Eğer Sunucu seçilmişse, Sonraki seçeneğine tıklayın ve kurulumun tamamlanmasına yönelik talimatlara bakın.

17.3.4

Kurulumu tamamla
1. Kur seçeneğine tıklayın. Kurulumun ilerlemesini belirten bir durum penceresi ekrana gelir.
2. Bitir seçeneğine tıklayın.
3. Kontrol Paneli ögesini açın.

Windows 7

Windows 8

A. Windows key ögesine basın.

A. Windows key + X ögesine basın.

B. Control Panel seçeneği görünene kadar control panel
(denetim masası) yazmaya başlayın.

B. Seçenekler listesinden Control Panel ögesini seçin ve
Enter ögesine basın.

C. Control Panel seçiliyken, Enter ögesine basın.

Not • Windows key, Alt key yanında yer almaktadır. Tuş üzerindeki Windows logosundan tanımlanabilir.
Klavyede bu tuş yoksa, Ctrl+Esc tuşu aynı fonksiyona sahiptir.

4. DPI'yi %100 olarak ayarlayın.

Windows 7
A. Display butonuna tıklayın.

B. %100'ü seçin.
C. Apply butonuna tıklayın.

Windows 8
Display butonuna tıklayın.

D. %100'ü seçin.
E. Apply butonuna tıklayın.

5. yalnızca sunucu kurulumları için, ► 216. sayfada bulunan demo verilerin içe aktarılması talimatlarına bakın.
6. Diğer tüm kurulumlar için, gözlüklerin bağlanması talimatlarına bakın.

17.4

Gözlükleri bağlama
Not • Yazılımın geçerli sürümü, bilgisayar bağlantısının bir arayüz kutusuyla yapıldığı, önceki gözlük versiyonunu
desteklemiyor. Gözlüğün geçerli versiyonunda, doğrudan bilgisayara bağlanan tek bir USB kablosu vardır.

1. Gözlük lensindeki kapağı çıkarın.

Not • Kapağı saklayın. Gözlük kullanılmadığında, lens üzerinde toz birikmesini önlemek için kapağı yerine geri takın.
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2. USB kablosunu bilgisayarınızdaki USB 2.0 konektörüne bağlayın.

Not • Gözlük sürücüsünün kurulması birkaç dakika sürer. Sürücü tamamen kurulana kadar durum çubuğunda
Donanım bulunamadı mesajı görüntülenir. USB portuna her yeni gözlü bağlandığında ya da gözlükler yeni bir USB
portuna kaydırıldığında yeni bir sürücü kurulur.

3. Senkronize oda videosunun kurulumuna yönelik talimatlara bakın.

17.5

Senkronize oda videosunu kurma
Senkronize oda videosu, video ve ses kaydeder.
1. USB kablosunu bilgisayarınızdaki USB konektörüne bağlayın.

Not • Kurulum otomatik olarak başlar. Sürücüyle ilgili bir mesaj görüntülenirse lütfen aşağıdaki prosedürleri izleyin.

2. Senkronize oda videosu kurulumu tamamlandığında, harici bir monitör kurma talimatlarına bakın. Kurulacak harici bir
monitör yoksa, uygulamayı açmak için

(masaüstündeki OTOsuiteV simgesi) ve ► 215. sayfada bulunan, örnek rapor

listelerinin içe aktarılmasına yönelik talimatlara bakın.

17.6

Harici monitör kurulumu
1. Bilgisayara bağlı harici monitörle, Control Panel (Kontrol Paneli) ögesini açın.

Windows 7

Windows 8

A. Windows key ögesine basın.

A. Windows key + X ögesine basın.

B. Control Panel seçeneği görünene kadar control panel
(denetim masası) yazmaya başlayın.

B. Seçenekler listesinden Control Panel ögesini seçin ve
Enter ögesine basın.

C. Control Panel seçiliyken, Enter ögesine basın.

Not • Windows key, Alt key yanında yer almaktadır. Tuş üzerindeki Windows logosundan tanımlanabilir.
Klavyede bu tuş yoksa, Ctrl+Esc tuşu aynı fonksiyona sahiptir.

2. Display ögesini açın ve Adjust Resolution (Çözünürlüğü Ayarla) seçeneğine tıklayın. Bilgisayar monitörünün ana
monitör olarak (1) tanımlandığından emin olun ve Extend these displays (Bu ekranları genişlet) seçeneğini seçin.

214

Otometrics - ICS Impulse USB

17 Kurulum ve Ayarlar

Windows 7 ve Windows 8
A. Display butonuna tıklayın.

B. Adjust Resolution ögesine tıklayın.
C. 1 ve 2 numaralı monitörlerinin burada gösterildiği şekilde tanımlandığını doğrulayın. Aksi durumda Detect ögesine
tıklayın.

D. Extend these displays öğesini seçin.

E. OK butonuna tıklayın.

3. Uygulamayı açmak için

4.

(masaüstünde bulunan OTOsuiteV simgesi) seçeneğine tıklayın.

butonuna tıklayın.

5. Yeni pencere başlığının başlık çubuğuna tıklayın ve pencereyi harici monitöre sürükleyin.
6. Pencereyi olabildiğince büyük şekilde görüntülemek için sağ üst köşedeki küçük kutuya tıklayın.
7. OTOsuite Vestibular ögesi kapatıldıktan ve uygulama yeniden başlatıldıktan sonra ayarlar korunur.
8. Örnek rapor listelerini içe aktarmak için talimatları izleyin.

17.7

Örnek rapor listelerini aktarma
u örnek rapor listeleri içe aktarılabilir:
Semptomlar, İzlenimler, ve Makrolar.
1. Navigasyon panelinde, Raporlar menüsünde Raporlar seçeneğine tıklayın.
2. Edit Report (Raporu Düzenle) penceresi açık değilse Edit Report (Raporu Düzenle) ögesine tıklayın.
3. Semptomlar..., İzlenimler... veya Makrolar... ögesine tıklayın
4. İçe Aktar seçeneğine tıklayın.
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5. Aktarılacak doğru dildeki uygun dosyaya tıklayın: Semptomlar, İzlenimler, veya Makrolar.
6. Aç seçeneğine tıklayın.
7. Kaydet seçeneğine tıklayın.

Not • Yükseltme işlemi yaparken ya da bir modül eklerken (LARP), etkileri ve makroları yeniden aktarmanız önerilir.
Daha önceden aktarılan etkiler ve makrolara olan bütün özelleştirmeler muhafaza edilir.

17.8

Demo verilerini aktarma
Not • Demo verileri, hasta verilerini ve çeşitli tanılar için analizi görüntülemenizi sağlayacak şekilde içe aktarılabilir.

1. Hastalar penceresi açık değilse Hasta Listesi ögesine tıklayın.
2. İçe Aktar seçeneğine tıklayın.
3. Klasörü Aç seçeneğine tıklayın. İçe Aktar klasörü işaretlenir.
4. İçe Aktar klasörü altında Demo Veriler klasörüne tıklayın ve Tamam ögesini seçin.
5. Hasta İçe Aktarımı penceresinde bulunan tüm hasta dosyalarını seçin.
6. İçe Aktar seçeneğine tıklayın.
7. Tamam seçeneğine tıklayın.

Not • Yükseltme işlemi yaparken ve bir modül eklerken (örneğin LARP) yeni demo veri dosyalarını aktarmanız tavsiye
edilir. Bu, yeni modülü öğrenmenizde size yardımcı olacaktır.

17.9

Tesisiniz için kişiselleştirme
Bağımsız kurulumlar için, yazılımın kurulduğu her iş istasyonunda tesise özgü bilgileri girin. Ağ kurulumları için, bir müşteri
istasyonunda girilen tesise özgü bilgiler tüm müşteri istasyonlarındaki bilgileri değiştirir.

Not • İlk oturum açma işleminde OTOsuite Vestibular, varsayılan kullanıcı adını ve parolasını verir. Yönetici
ayrıcalıkları olan bir kullanıcı eklendikten sonra bu varsayılan kullanıcı adı ve parolası artık verilmez (bu alanlar
boştur). Gelecek oturum açma işlemleri için yeni kullanıcı adı ve parolasını kullanın.

1. Sistem menüsünden Sistem Ayarları seçeneğine tıklayın.
2. Bir kullanıcı için ayarlamalar yapıp bu kullanıcıya yönetici ayrıcalıkları vermek için Yönetici pencere sekmesine tıklayın.
Bkz. sayfa ► 200.
3. Çalışma İstasyonu Ayarları pencere sekmesine tıklayın ve istenilen program dilini listeden seçin.
4. Uygulamayı başlatmak ve dil değişimini tamamlamak için Evet düğmesine tıklayın.
5. Options (Seçenekler) menüsünden, Test Seçenekleri seçeneğine tıklayın.
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6. Tesis Bilgileri pencere sekmesine tıklayın ve tesis bilgilerini ekleyin. Bkz. sayfa ► 197.
7. Posta kodu konumu ya da kâğıt boyutu gibi ayarları değiştirmek için Rapor Seçenekleri pencere sekmesine tıklayın.
Bkz. sayfa ► 198.

17.10

Adobe Reader Programını Kurma
Kullanıcı Kılavuzu'un dijital versiyonuna erişmek için bilgisayarda Adobe Reader kurulu olmalıdır. Gerekirse
OTOsuite Vestibular DVD'sinde bulunan kopyayı kurun.
1. Adobe Reader dosyasını bulmak için DVD'ye göz atın.
2. Kurulumu başlatmak için Adobe Reader'a çift tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.
3. Tek başına kurulum için kurulum tamamlanır.
Diğer tüm kurulumlar için, belirli dosya türlerine yönelik varsayılan saklama konumlarının değiştirilmesi talimatlarına
bakın.
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17.11

Videolar, dışa aktarımlar, içe aktarımlar, rapor PDF'leri için depolama
yerlerinin değiştirilmesi
Not • Bu prosedür, İstemci veya Her İkisi (İstemci/Sunucu) kurulum türleri içindir. Devam etmeden önce klasöre yönelik
izin seviyesinin paylaşım için ayarlandığından emin olun. (İzin seviyesini ayarlamak için bkz. ► 219.)

Profillerinde Kullanıcıyı Yönetici Olarak Ekle seçili olan kullanıcılar, dosyaların saklandığı konumu değiştirmek için bu
prosedürü kullanabilirler.

Not • OTOsuite Vestibular ağ bağlantılı bir kuruluma kurulduğunda, video ve rapor dosyalarına ait varsayılan
depolama konumları, tüm istemci istasyonlar tarafından paylaşılacak sunucu bilgisayar üzerinde ayarlanır. Dışa
aktarım ve içe aktarım dosyalarının varsayılan konumları her bir istemci istasyon üzerinde ayarlanır.

1. Sistem Ayarları seçeneğine ve ardından Yönetici seçeneğine tıklayın.
2. İstediğiniz klasöre göz atmak için Gözat... düğmesine tıklayın.

Not • Ağ üzerinde bir klasör seçiyorsanız, seçtiğiniz klasörün paylaşım için konfigüre edildiğinden emin olun.

3. Klasörü seçin ve Tamam seçeneğine tıklayın.
Klasöre yönelik yeni konum, OTOsuite Vestibular Saklama Konumları penceresinde görüntülenir.
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Not • Değiştirilen her bir konum için, yeni dosyalar yeni konumda saklanır. Örneğin, video dosyaları için konum
değiştirilmişse, yeni video kayıtları yeni konumda saklanır.
Her yeni konum için, mevcut dosyalar eski konumdan yeni konuma taşınmalıdır.

Yeni saklama konumu için atanan paylaşım özellikleri
Yeni saklama konumu, paylaşım için konfigüre edilmemiş bir klasöre atandığında, aşağıdaki prosedürü izleyin:
1. Gerekli dizine gidin.
2. Yeni saklama konumu için seçilen klasöre sağ tıklayın.
3. Şununla paylaş: seçeneğine tıklayın. Belirli kişiler... ögesini seçin.
4. Adları seçin.
5. Add (Ekle) düğmesinin yanındaki alan metnine tıklayın.
6. Adı girin ve Ekle seçeneğine tıklayın.
7. İzni değiştirmek için, vurgulamak üzere kullanıcı adına tıklayın.
8. Sağ tarafta bulunan açılır liste okuna tıklayın ve Oku/Yaz seçeneğine tıklayın.
9. Oku/Yaz, listeye eklenen tüm kullanıcılar için atanana kadar 7. ve 8. adımları tekrarlayın.
10. Paylaş seçeneğine tıklayın.
11. Tamamlandı seçeneğine tıklayın.
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18

Yazılım - Diğer Prosedürler

18.1

Kaldırma
1. Denetim Masası'nı açın.

Windows 7

Windows 8

A. Windows key ögesine basın.

A. Windows key + X ögesine basın.

B. Control Panel seçeneği görünene kadar control panel
(denetim masası) yazmaya başlayın.

B. Seçenekler listesinden Control Panel ögesini seçin ve
Enter ögesine basın.

C. Control Panel seçiliyken, Enter ögesine basın.

Not • Windows key, Alt key yanında yer almaktadır. Tuş üzerindeki Windows logosundan tanımlanabilir.
Klavyede bu tuş yoksa, Ctrl+Esc tuşu aynı fonksiyona sahiptir.

2. OTOsuite Vestibular kurulumunu kaldırın.

Windows 7
Programs and Features butonuna tıklayın.

Windows 8
A. Uninstall a program ögesine çift tıklayın.

B. Kaldırılacak programı seçin.
C. Kaldırılacak programı seçin.
D. Uninstall butonuna tıklayın.

C. Uninstall butonuna tıklayın.
D. Kalan tüm sorular için Yes ögesine tıklayın.

E. Kalan tüm sorular için Yes ögesine tıklayın.

Not • Yazılımın kaldırılması, OTOsuite Vestibular programını kaldıracak ancak önceki OTOsuite Vestibular
kurulumunda bulunan diğer programları (örneğin SQL Server, National Instruments vb.) kaldırmayacaktır.

18.2

Yükseltme
OTOsuite Vestibular uygulamasını yükseltirken, daha önce seçilmiş olan kurulum tipini değiştirmek mümkün değildir.
Kurulum tipinde değişiklik yapmanız gerekiyorsa yerel temsilcinizle iletişim kurun.

Önemli • Bir sunucu/istemci kurulumunu yükseltirken önce sunucunun yükseltilmesi gerekir.

Not • Yazılımı yükseltmeden önce arşivlenmemiş tüm hasta verilerinin dışa aktarılması önerilir.
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Not • Güvenlik duvarı mesajları görünürse lütfen erişime izin verin.

1. Açık olan bütün dosyaları kaydedin ve bütün programlardan çıkın.
2. OTOsuite Vestibular uygulaması yükseltme paketiyle gelen DVD'yi takın.

Not • Eğer bilgisayar Otomatik Çalıştır ayarında ise kurulum başlar. Otomatik Çalıştırma başlamazsa
simgesini bulmak için DVD'ye göz atın.

3. kurulum seçeneğine tıklayın. (DVD içerik klasörünü kapatmanız gerekebilir.)
4. Güvenlik iletişim kutusundaki soruya Evet cevabını verin.
5. Karşılama ekranı gelir. Sonraki seçeneğine tıklayın.
6. Lisans koşullarını kabul ediyorum'yi seçin.
7. Anonim Kullanım İstatistikleri ekranı görüntülenir. Sonraki seçeneğine tıklayın.
8. Ready to Install ekranı görünene kadar Sonraki seçeneğine tıklayın.
9. Kur seçeneğine tıklayın.
10. Bitir seçeneğine tıklayın.

18.3

Yeniden yükleme
OTOsuite Vestibular uygulamasını yeniden yüklerken, daha önce seçilmiş olan kurulum tipini değiştirmek mümkün değildir.
Kurulum tipinde değişiklik yapmanız gerekiyorsa yerel temsilcinizle iletişim kurun.

Not • Güvenlik duvarı mesajları görünürse lütfen erişime izin verin.

1. Açık olan bütün dosyaları kaydedin ve bütün programlardan çıkın.
2. Daha önce OTOsuite Vestibular ögesini yüklerken kullanılan DVD'yi yerleştirin.

Not • Eğer bilgisayar Otomatik Çalıştır ayarında ise kurulum başlar. Otomatik Çalıştırma başlamazsa
simgesini bulmak için DVD'ye göz atın.

3. kurulum seçeneğine tıklayın. (DVD içerik klasörünü kapatmanız gerekebilir.)
4. Windows 7 veya Windows 8 kullanıyorsanız bir güvenlik iletişim kutusu ekrana gelir. Evet seçeneğine tıklayın.
5. Karşılama ekranı gelir. Sonraki seçeneğine tıklayın.
6. Program sürdürme ekranı gelir. Sonraki seçeneğine tıklayın.
7. Remove the Program (Programı Kaldır) ekranı gelir. Kaldır seçeneğine tıklayın.
8. Bitir seçeneğine tıklayın.
9. kurulum seçeneğine tıklayın.
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10. Windows 7 veya Windows 8 kullanıyorsanız, bir güvenlik iletişim kutusu ekrana gelir. Evet seçeneğine tıklayın.
11. Karşılama ekranı gelir. Sonraki seçeneğine tıklayın.
12. Lisans koşullarını kabul ediyorum'yi seçin.
13. Anonim Kullanım İstatistikleri ekranı görüntülenir. Sonraki seçeneğine tıklayın.
14. Ready to Install ekranı görünene kadar Sonraki seçeneğine tıklayın.
15. Kur seçeneğine tıklayın.
16. Bitir seçeneğine tıklayın.
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Sorun Giderme
Kalibrasyon

Sorun

Çözüm

Duvarda veya diğer projeksiyon yüzeyinde görülmeyen
lazer ışını noktaları

Işığın saç tarafından
engellenmediğinden veya projeksiyon
hattındaki başka bir nesneden
yansımadığından emin olun. Engelleme
olmadığı belirlenirse Teknik Destek
birimini arayın.

Dikkat • Lazerlere
doğrudan bakmayın.
Burada belirtilenlerin
dışında kumanda
kullanımı ya da
ayarlar ya da işlem
performansı, tehlikeli
radyasyona maruz
kalmaya neden
olabilir.

Çalıştır butonu etkin değildir.

Test Kurulumu penceresinde
•

tüm Baş İmpulsu testleri için:
Lateral, LARP veya RALP,
kalibrasyondan önce LARP testinin
seçildiğinden emin olun.

•

Okülomotor Bakış testi, tüm
Dinamik testleri ve tüm Yeniden
Konumlandırılıyor manevraları ve
de Kalorik testleri için,
kalibrasyondan önce Görüş
Reddedildi seçiminin
kaldırıldığından emin olun.
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Test Kurulumu

Sorun

Çözüm

Gözün görüntüsü görülmez

aşlangıçta gözlükler bulunursa, USB
kablosunu bilgisayara tekrar bağlayın
Genel penceresinde Options
(Seçenekler) sekmesine tıklayın ve

penceresi

Gözlüklere Yeniden
Bağlanseçeneğine tıklayın.
Gözlükler bulunamazsa yazılımı kapatın,
USB kablosunu tekrar bağlayın ve
yazılımı yeniden başlatın.

Video dosyalarının
oynatılması
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Göz resmi görülür ancak test seçimleri devre dışıdır (gri
renkli). Durum çubuğu mesajı gözlük lisansının kurulu
olmadığını belirtir.

Gözlük lisansı almak için Otometrics
müşteri desteği servisine veya Yardım
Hattına başvurun.

Windows 7 işletim sistemini kullanırken, kaydedilen bir
video dosyasını doğrudan Windows Media Player'dan
oynatmaya çalıştığınızda aşağıdaki hata iletişim kutusu
görüntülenebilir. Bunu yapmak için video dosyasını
Windows Media Player'dan seçin veya Windows
Explorer'da video dosyasına çift tıklayın.

Bu sorunu çözmek için
OTOsuite Vestibular kurulum
DVD'sinde Tools (Araçlar) klasörü
içinde Win7codecs v281.exe dosyasını
bulun. Kurulum programını başlatmak
için dosyaya çift tıklayın ve komutları
takip edin.

Senkronize oda videosu videoyu oynatmaya
başladığında, resmin üzerinde bir iletişim kutusu
görüntülenir.

Kurulu bir uygulama, video akışının
kontrolünü elde etmeye çalışır.
Uygulamayı devre dışı bırakın. (Devre
dışı bırakma yöntemi ilgili uygulamaya
göre değişir.)

Video, oynatma sırasında duraklıyor

İstemci/sunucu kurulumlarında,
istemci ve sunucu kablosuz bağlantı
aracılığıyla iletişim kurmuyorsa video
düzgün şekilde oynatılmayacaktır.

Otometrics - ICS Impulse USB

19 Sorun Giderme

Toplama
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Sorun

Çözüm

Kare hızı doğru veri toplama için çok yavaş (Hata mesajı
toplama sırasında görüntülenir.)

Bilgisayar işlemcisi, baş itme testi için
gereken minimum kare hızını elde
etmek için çok yavaştır.
•

Bilgisayarın minimum teknik
özelliklere uygun olduğunu
doğrulayın

•

Diğer yazılım programlarını kapatın

•

Kablosuz İnterneti devre dışı
bırakın

•

Bilgisayarın elektrik prizinden
çalıştırıldığını doğrulayın (batarya
ile çalıştırılmadığını)

•

Güç seçeneklerinin uygun şekilde
ayarlandığını doğrulayın (Bkz. sayfa
► 245.)
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Toplama Baş İmpulsu

Sorun

Çözüm

Baş İmpulsu - Başlangıç sırasında, baş resmi yavaşça saat

Uygulamayı başlattıktan (veya

yönüne sürüklenir.

Gözlüklere Yeniden Bağlan
düğmesine bastıktan sonra), gözlükleri
hastaya takmadan önce 2-3 dakika
bekletin. Bu, baş konumu verilerini
sağlayan sensörlerin stabilize olmasını
sağlar.

Toplama sayımları (Sol )

Toplama sayımları, birlikte
kullanıldığında yalnızca kalite
verilerinin analiz edilmesini sağlayan iki
ayrı algoritmadan elde edilir.

Toplama penceresinde: Sayımlar, baş
hız verilerini değerlendiren ve geçersiz
baş impulslarını reddeden Veri
toplama algoritmasının sonucudur.
Bkz. sayfa ► 240.

2D Analiz ve 3D Analiz ögesinin Bilgi
penceresinde: Analiz sayımları, tüm
verileri ikinci kez değerlendiren Analiz
algoritmasının sonucudur. Bu
algoritma, ilgili göz hızı verileri geçerli
olmadığında Veri toplama algoritması
(Toplama sütununda görüntülenir)
tarafından kabul edilen verileri
reddedebilir. (Örneğin test cihazı kabul
edilebilir bir baş impulsu
gerçekleştirdiği halde hasta sabitleme
noktasına bakmadığında.)
Analiz edilen
verilerin ekranı

Bazı parametreler için hiç veri görüntülenmez veya
veriler hatalı görünür
Verilerin beklendiği yerde NA (analiz edilmedi) ögesi
görüntülenir
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Bu, eski verilerle veya eski veriler yeni
bir SW sürümünde görüntülendiğinde
olabilir. Verilerinizi yeniden analiz
edin.
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Sorun

Çözüm

Analiz Baş İmpulsu

Çizgi grafiği, seğirme latensinin bildirilmediği seğirmeyi
gösterir.

Seğirme 70 ms'den önce gerçekleşmiş
ve büyük olasılıkla gözlüğün
kaymasından kaynaklanmıştır.

Hasta verilerini içe
aktarmak

Eksik Bilgi sütunu

Bu mesaj, içe aktarılan hasta verileri
eksik olduğunda görüntülenir.
Eksik bilgiler aşağıdaki mesajla birlikte
geçerli sütuna/sütunlara kaydedilir:
Eksik Bilgi.
Mesaj yalnızca Durum sütununda
görüntülendiğinde, eksik bilgi ASCII
ham verileri *.txt dosyasıdır.

Hasta dosyası listede gösterilmiyor

İçe aktarılan hasta dosyasında içe
aktarılan hasta kimliği eksiktir.
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Teknik özellikler
ICS Impulse, Natus Medical Denmark ApS'den 1085 türündedir

Arayüz
PC'ye USB 2.0 veya 3.0

Güç Kaynağı
Cihaz USB (5 V DC, 500 mA) ile çalışır

Performans Özellikleri
Girdiler

Monoküler (Sağ göz)

Örnekleme Oranı

250 fps - Baş İmpulsu, VOR, Video Kaydetme/Oynatma
173 fps - Bakış, Eğim Sapması, Seğirme, Dinamik, Yeniden
Konumlandırılıyor, Kalorik
60 fps - seçili olduğu Burulma or Görüş Reddedildi zaman

Video Kaydetme

30 , 60 veya 120 Hz

Göz İzleme

100 x 100 piksel (Göz Bebeği Görüntüsü) - Baş İmpulsu, VOR, Monocular
Video Frenzel (Monoküler Frenzel Tekniği Videosu)
160 x 120 piksel (Göz Görüntüsü) - Bakış, Eğim Sapması, Seğirme, Dinamik,
Yeniden Konumlandırılıyor, Kalorik, Monocular Video Frenzel (Monoküler

Frenzel Tekniği Videosu)
376 x 240 piksel (Tam Resim) - Monocular Video Frenzel (Monoküler Frenzel
Tekniği Videosu)
320 x 240 piksel (seçili olduğu Burulma zaman)
Aralık Yatay ± 30°, Dikey ± 25°
3-Lazer Seğirme Uyarıcısı

Aralık ± 7,5° (maks. 15°)

OTOsuite Vestibular Yazılımı

Windows Grafiksel Kullanıcı Arayüzü; Yüksek Performanslı Analiz Yazılımı; Test
Verisi Veri Tabanı Belleği; Çok Yönlü Hasta ve Test Verisi Yönetimi; Komple
Karanlıkta Test için Görüş Reddedildi

Lazer özellikleri
Dalga uzunluğu

Maksimum 660 nm

Çıkış gücü

Maksimum 0,9 mW

Isınma zamanı
<1 dk
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Çalıştırma Modu
Sürekli çalışma
Aleti yanıcı anestetiklerin (gazlar) varlığında kullanmayın.

Boyutlar
Gözlük

Uzunluk

7,25 inç (18,4 cm)

Genişlik

0,5 inç (1,3 cm) ila 1,75 inç (4,4 cm)

Boy

1,75 inç (4,4 cm)

Ağırlık

2,1 oz (60 g)

Kalibrasyon
Sistem kalibrasyonu gerekli değil

Sınıflandırma
Sınıf II
Tür B

Çalışma Ortamı
Sıcaklık

+15° C to +29° C (59° F ila +84.2° F)

Bağıl Nem

%30 ila 90, yoğuşmasız

Hava Basıncı

700 hPa ila 1060 hPa

-20° C (-4° F)'nin altında ya da +60° C (140° F)'nin üzerindeki sıcaklıklarda çalışma, cihazda kalıcı hasara neden olabilir.

Saklama ve Taşıma
Sıcaklık

-20° C ila +60° C (-4° F ila +140° F)

Bağıl Nem

<%90, yoğuşmasız

Hava Basıncı

500 hPa ila 1060 hPa

Temel performans
ICS Impulse USB temel performansa sahip değildir.

Standartlar
Güvenlik

UL 60601-1, 1.ed., IEC 60601-1, 2.ed. ile uyumludur: + A1 + A2, 3.ed. + A1,
CAN/CSA-22.2 No. 60601-1 (2008), IEC 62471, 1.ed., IEC 60825-1, 2.ed.

EMC

IEC 60601-1-2:2007 ve EN 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-2:2014 ve EN 60601-1-2:2015
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Sunum uzaktan kumandası
Önerilir

20.1

Logitech Wireless Presenter R400, Kensington Wireless Expert Presenter, veya
Targus Laser Presentation Remote

Accessories (Aksesuarlar)
Accessories (Aksesuarlar)
Kılavuzlar/Videolar

20.2
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Görüş Reddedildi Solüsyonu Hızlı Rehber – Türkçe

7-50-11301-xx

Monoküler Frenzel Tekniği Videosu Hızlı Rehber – Türkçe

7-50-11302-xx

vHIT Hızlı Rehber – Türkçe

7-50-11300-xx

Okülomotor Hızlı Rehber – Türkçe

7-50-11304-xx

Konumsal Hızlı Rehber – Türkçe

7-50-11303-xx

Monoküler Frenzel Tekniği Videosu Eğitim Videosu DVD'si

8-49-82700

Okülomotor Eğitim Videosu DVD'si
vHIT Eğitim Videosu DVD'si

8-49-82703
8-49-82701

Konumsal Eğitim Videosu DVD'si

8-49-82702

Yazılımı

OTOsuite Vestibular

8-49-92400

Gözlük

Yüz yastığı 1, 120/pkg

8-62-50200

Yüz yastığı 2, 100/pkg

8-62-62300

Kayış takımı

8-35-34200

Optik temizleme bezi
***Adt min 3***

7590527

Sabitleme noktası
(2 sayfa/pkt)

1-26-44000

Görüş Reddedildi Solüsyonu (200 set/pkt)

8-62-50700

Uzaktan Kumanda Klibi

8-36-00600

Senkronize Oda Videosu

Microsoft Life Cam USB Kamera

2-25-08805

Kablolar

kablo klipsi

8-35-36900

Kasa/Montaj düzeneği

Taşıma kılıfı

8-35-36700

Duvar askısı

8-62-45600

EMC hakkında notlar (Elektromanyetik Uyumluluk)
•

ICS Impulse USB bir tıbbi elektrik sisteminin bir parçasıdır ve bu nedenle özel güvenlik tedbirlerine tabidir. Bu yüzden,
bu belgede sunulan kurulum ve çalıştırma talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır.

•

Cep telefonları gibi portatif ve taşınabilir yüksek frekanslı iletişim cihazları ICS Impulse USB'in çalışmasını engelleyebilir.
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IEC 60601-1-2:2014 ve EN 60601-1-2:2015
Kılavuz ve üreticinin beyanları - tüm cihazlar ve sistemler için elektromanyetik emisyonlar
ICS Impulse USB, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ICS Impulse USB kullanıcısı böyle bir ortamda kullanıldığından emin
olmalıdır.
Emisyon testi

Uygunluk

Elektromanyetik ortam - kılavuz

RF emisyonları

Grup 1

ICS Impulse USB RF enerjisini sadece dahili işlevi için kullanır. Bu nedenle RF emisyonları çok

CISPR 11

düşüktür ve yakındaki elektronik ekipmanlarla herhangi bir çakışmaya neden olma ihtimalleri pek
yoktur.

RF emisyonları

Sınıf A

CISPR 11
Harmonik emisyonlar IEC

güç kaynağı şebekesine doğrudan bağlı olanlar dışında tüm kurumlarda kullanılmaya uygundur.
Uygulanamaz

61000-3-2
Voltaj dalgalanmaları/titreşim

ICS Impulse USB, ev ortamı ve konut amacıyla kullanılan binaları besleyen kamusal düşük voltajlı

Not: Bu ekipmanın Emisyon özellikleri, ekipmanı endüstriyel alanlar ile hastanelerde kullanım için
uygun kılmaktadır (CISPR 11 sınıf A). Konut ortamında kullanılması durumunda (normalde CISPR
11 sınıf B gerekir) ekipman radyo frekans iletişim hizmetleri için yeterli koruma sunmayabilir.

Uygulanamaz

Kullanıcının yeniden konumlandırma veya yeniden yönlendirme gibi azaltıcı tedbirler alması
gerekebilir.

emisyonları IEC 61000-3-3

Kılavuz ve üreticinin beyanı - tüm cihazlar ve sistemler için elektromanyetik muafiyet
ICS Impulse USB, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ICS Impulse USB kullanıcısı böyle bir ortamda kullanıldığından emin
olmalıdır.
Dayanıklılık testi

IEC 60601

Uygunluk seviyesi

Elektromanyetik ortam - kılavuz

test seviyesi
Elektrostatik deşarj (ESD)

+/- 8 kV temas

+/- 8 kV temas

Zeminlerin ahşap, beton veya seramik fayans olması

IEC 61000-4-2 uyarınca

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

gerekir. Zeminler sentetik materyalle örtülüyse, göreli

+/- 8 kV, +/- 15 kV hava

+/- 8 kV, +/- 15 kV hava

nemin en az %30 olması gerekir. Uyarı: ICS Impulse USB
ESD indirekt (hava) boşaltım seviyelerine uygunluk için
belirtilen çalışma aralığında çalıştırılmalıdır.

Elektrikli hızlı geçici/patlama

Güç kaynağı hatları için +/-2 kV

İlgili port yok

Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya

IEC 61000-4-4

giriş/çıkış hatları için +/- 1 kV

giriş/çıkış hatları için +/- 1 kV

hastane ortamına uygun olmalıdır.

Dalgalanma IEC 61000-4-5

+/- 1 kV hattan/hatlardan

İlgili port yok

Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya

hatta/hatlara

hastane ortamına uygun olmalıdır.

+/- 2 kV hatlardan topraklamaya
+/- 2 kV DC giriş
hattından/hatlarından toprağa
+/- 1 kV DC giriş
hattından/hatlarından
hatta/hatlara
+/- 2 kV I/O hattından/hatlarından
toprağa
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Güç kaynağı giriş hatlarında

0 % U T; 0,5 döngü

voltaj düşmesi, kısa kesintiler

0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ve

İlgili port yok

Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya
hastane ortamına uygun olmalıdır. ICS Impulse USB

ve voltaj değişimleri IEC

315°'de

kullanıcının, ana şalter kesintilerinde kesintisiz çalıştırması

61000-4-11

0 % U T; 1 döngü

gerekirse ICS Impulse USB cihazının kesintisiz bir güç

ve

kaynağı ya da batarya (pil) ile çalıştırılması tavsiye edilir.

70 % U T; 25/30 Döngü
Tek faz: at 0°
Güç kaynağı giriş hatlarında

0 % U T; 250/300 döngü

0 % U T; 250/300 döngü

30 A/m

Etkilenebilecek ilgili port yok

voltaj değişimleri IEC 61000-411
Güç frekansı

Güç frekansı manyetik alanlarının tipik bir ticari veya

(50/60 Hz) manyetik alan

hastane ortamındaki tipik bir konum için normal olacak

IEC 61000-4-8 uyarınca

seviyelerde olması gerekir.
Ölçümlerde negatif etkiler gözlemlenirse ICS Impulse USB
konumunu değiştirin

U T test seviyesinin uygulanmasından önceki AC şebeke gerilimidir.

Profesyonel Sağlık Hizmeti ortamlarında kullanılan ekipman ve sistemler için elektromanyetik bağışıklığa ilişkin kılavuz ve üretici beyanı
ICS Impulse USB, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ICS Impulse USB kullanıcısı böyle bir ortamda kullanıldığından emin
olmalıdır.
Emisyon testi

IEC 60601

Uygunluk seviyesi

Elektromanyetik ortam - kılavuz

test seviyesi
İletilen RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz ila 80 MHz

150 kHz ila 80 MHz

6 v rms

6 v rms

ISM Bantları

ISM Bantları

Yayılan RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz'den 2,7 GHz'e

80 MHz'den 2,7 GHz'e

RF kablosuz iletişimlerinden

27 V/m

27 V/m

ICS Impulse USB ve RF kablosuz iletişim ekipmanı

gelen yakınlık alanları

386 MHz

386 MHz

arasındaki ayrılma mesafesi 30 cm'den (11,8 inç) fazla

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

gerekir) ekipman radyo frekans iletişim hizmetleri için

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz,

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz,

yeterli koruma sunmayabilir. Kullanıcının yeniden

28 V/m

28 V/m

konumlandırma veya yeniden yönlendirme gibi azaltıcı

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

tedbirler alması gerekebilir.

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

IEC 61000-4-3

232

olmalıdır.
Not: Bu ekipmanın Emisyon özellikleri, ekipmanı
endüstriyel alanlar ile hastanelerde kullanım için uygun
kılmaktadır (CISPR 11 sınıf A). Konut ortamında
kullanılması durumunda (normalde CISPR 11 sınıf B
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IEC 60601-1-2:2007 ve EN 60601-1-2:2007
Kılavuz ve üreticinin beyanları - tüm cihazlar ve sistemler için elektromanyetik emisyonlar
ICS Impulse USB, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ICS Impulse USB kullanıcısı böyle bir ortamda kullanıldığından emin
olmalıdır.
Emisyon testi

Uygunluk

Elektromanyetik ortam - kılavuz

RF emisyonları

Grup 1

ICS Impulse USB RF enerjisini sadece dahili işlevi için kullanır. Bu nedenle RF emisyonları çok

CISPR 11

düşüktür ve yakındaki elektronik ekipmanlarla herhangi bir çakışmaya neden olma ihtimalleri pek
yoktur.

RF emisyonları

Sınıf A

CISPR 11
Harmonik emisyonlar IEC

ICS Impulse USB, ev ortamı ve konut amacıyla kullanılan binaları besleyen kamusal düşük voltajlı
güç kaynağı şebekesine doğrudan bağlı olanlar dışında tüm kurumlarda kullanılmaya uygundur.

Uygulanamaz

61000-3-2
Voltaj dalgalanmaları/titreşim

Uygulanamaz

emisyonları IEC 61000-3-3

Kılavuz ve üreticinin beyanı - tüm cihazlar ve sistemler için elektromanyetik muafiyet
ICS Impulse USB, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ICS Impulse USB kullanıcısı böyle bir ortamda kullanıldığından emin
olmalıdır.
Dayanıklılık testi

IEC 60601

Uygunluk seviyesi

Elektromanyetik ortam - kılavuz

test seviyesi
Elektrostatik deşarj (ESD)

+/- 6 kV temas

+/- 6 kV temas

Zeminlerin ahşap, beton veya seramik fayans olması

IEC 61000-4-2 uyarınca

+/- 8 kV hava

+/- 8 kV hava

gerekir. Zeminler sentetik materyalle örtülüyse, göreli

USB bağlantısı ve Lens modülü

nemin en az %30 olması gerekir.

hariç
USB bağlantısı ve Lens modülü:
+/- 2 kV hava
Elektrikli hızlı geçici/patlama

Güç kaynağı hatları için +/-2 kV

Güç kaynağı hatları için +/-2 kV

Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya

IEC 61000-4-4

giriş/çıkış hatları için +/- 1 kV

giriş/çıkış hatları için +/- 1 kV

hastane ortamına uygun olmalıdır.

Dalgalanma IEC 61000-4-5

+/- 1 kV hattan/hatlardan

+/- 1 kV hattan/hatlardan

Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya

hatta/hatlara

hatta/hatlara

hastane ortamına uygun olmalıdır.

+/- 2 kV hatlardan topraklamaya

+/- 2 kV hatlardan topraklamaya
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Güç kaynağı giriş hatlarında

0,5 döngü için <%5 U T (U T'de

0,5 döngü için <%5 U T (U T'de

Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya

voltaj düşmesi, kısa kesintiler

>%95 batma)

>%95 batma)

hastane ortamına uygun olmalıdır. ICS Impulse USB

ve voltaj değişimleri IEC

5 devir için %40 UT (%60 batma

5 devir için %40 UT (%60 batma

kullanıcının, ana şalter kesintilerinde kesintisiz çalıştırması

61000-4-11

U T)

U T)

gerekirse ICS Impulse USB cihazının kesintisiz bir güç

25 devir için %70 U T (%30 batma

25 devir için %70 U T (%30 batma

kaynağı ya da batarya (pil) ile çalıştırılması tavsiye edilir.

U T)

U T)

5 sn için < %5 U T (U'da > %95

5 sn için < %5 U T (U'da > %95

batma U T)

batma U T)

3 A/m

3 A/m

Güç frekansı

Güç frekansı manyetik alanlarının tipik bir ticari veya

(50/60 Hz) manyetik alan

hastane ortamındaki tipik bir konum için normal olacak

IEC 61000-4-8 uyarınca

seviyelerde olması gerekir.

U T test seviyesinin uygulanmasından önceki AC şebeke gerilimidir.

Kılavuz ve üretici beyanı - yaşam desteği için KULLANILMAYAN cihaz ve sistemler için elektromanyetik muafiyet
ICS Impulse USB, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ICS Impulse USB kullanıcısı böyle bir ortamda kullanıldığından emin
olmalıdır.
Emisyon testi

IEC 60601

Uygunluk seviyesi

Elektromanyetik ortam - kılavuz

test seviyesi
İletilen RF

3 V rms

3 V rms

Taşınabilir ve cep RF iletişim ekipmanlarının, kablolar da

IEC 61000-4-6

150 kHz ila 80 MHz

150 kHz ila 80 MHz

dahil, ICS Impulse USB'in hiçbir kısmına, tavsiye edilen ve
vericinin frekansı için geçerli olan denklemle hesaplanan
ayrılma mesafesinden daha yakın olarak kullanılmaması
gerekir.
Tavsiye edilen ayrılma mesafesi:
d = 1,2

Yayılan RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz'den 2,5 GHz'e

80 MHz'den 2,5 GHz'e

d = 1,2

, 80 MHz ila 800 MHz için

d = 2,3

, 80 MHz ila 2,5 GHz için,

burada P vericinin, vericinin üreticisine göre belirlenen
Watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü değeridir ve d
de metre (m) cinsinden tavsiye edilen ayrılma
mesafesidir.
Bir elektromanyetik alan incelemesiyle a belirlenen sabit
RF vericilerinin alan güçlerinin, her frekans aralığındaki
uygunluk seviyesinden daha az olması gerekir.b
Bu simgeyle işaretlenmiş olan ekipmanın yakınında
parazitlenme oluşabilir:

Not 1: 80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek frekans aralığı için ayrılma mesafesi geçerlidir.
Not 2: Bu talimatlar tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma, yapıların, nesnelerin ve insanların emme ve yansıtmasından etkilenir.
a. Cep (hücresel/kablosuz) telefonları ve kara seyyar telsizleri, amatör telsizleri, AM ve FM radyo yayınları ve televizyon yayınlarının baz istasyonları gibi sabit
vericilerin alan güçleri, teorik olarak doğru bir şekilde tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik ortamı değerlendirmek için bir
elektromanyetik alan incelemesinin yapılması gerekebilir. ICS Impulse USB'in kullanıldığı konumda ölçülen alan gücü, yukarıdaki geçerli RF uygunluk seviyesini
aştığı takdirde, ICS Impulse USB'in normal bir şekilde çalışıp çalışmadığına bakılıp bunun doğrulanması gerekir. Herhangi bir anormal performans
gözlemlendiğinde, ICS Impulse USB'i yeniden ayarlamak veya yerini değiştirmek gibi ek önlemlerin alınması gerekebilir.
b. 150 kHz ile 80 MHz arası frekans aralığının üzerinde, alan kuvvetleri 3 V/m'nin altında olmalıdır.
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Taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazı ile ICS Impulse USB arasındaki tavsiye edilen ayrılma mesafeleri
ICS Impulse USB, yayılan RF parazitlerinin kontrol altında tutulduğu elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ICS Impulse USB müşterisi veya
kullanıcısı, iletişim ekipmanının maksimum çıkış gücüne göre taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı (vericiler) ile ICS Impulse USB arasında aşağıda önerilen bir
minimum ayırma mesafesini muhafaza ederek elektromanyetik parazitlenmenin önlenmesine yardımcı olabilir.
Vericinin nominal maksimum çıkış

Vericinin frekansına göre ayırma mesafesi

gücü

m

W
150 kHz ila 80 MHz

80 MHz'den 800 MHz'e

800 MHz'den 2,5 GHz'e

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12
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Yukarıdaki listede bulunmayan bir maksimum çıkış gücüne göre değerlendirilmiş olan vericiler için, metre (m) cinsinden tavsiye edilen ayrılma mesafesi d,
vericinin üreticisine göre vericinin Watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü değerinin P olarak gösterildiği, vericinin frekansına uygulanabilir denklem
kullanılarak tahmin edilebilir.

Not 1: 80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek frekans aralığı için ayrılma mesafesi geçerlidir.
Not 2: Bu talimatlar tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma, yapıların, nesnelerin ve insanların emme ve yansıtmasından etkilenir.
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21

Sembollerin Tanımı
ICS Impulse
Sistem
DİKKAT: Lazer ışını. Işına doğrudan bakmayın. 2. sınıf lazer ürünü.

İkazlar ve dikkat edilecek noktalar için kullanım kılavuzuna başvurun.

Kullanım talimatlarına uyun.

EN60601-1 Tip B şartlarına uygundur.

TIBBİ - Yalnızca UL 60601-1, ilk basım, 2003 CAN/CSA-22.2 No. 601.1-M90
standartlarına uygun olarak elektrik şoku, yangın, mekanik tehlikelere ilişkin
Genel Tıbbi Cihazlar.
Alet atık elektrikli ve elektronik teçhizat (WEEE) hakkında 2002/96/EC sayılı
Direktif kapsamındaki elektronik ekipman.
Tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, bataryaların (pillerin) ve akümülatörlerin
çalışma ömürlerinin sonunda ayrı bir toplama yerine götürülmesi gerekir. Bu
koşul, Avrupa Birliğinde geçerlidir. Bu ürünleri sınıflandırılmamış belediye atığı
olarak atmayın.
Cihaz ve aksesuarlarınızı Otometrics'e veya Otometrics'in herhangi bir
tedarikçisine iade edebilirsiniz. Bertaraf etmeyle ilgili önerileri için bölgenizdeki
yetkili makamlarla da irtibata geçebilirsiniz.
93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Direktifi ve RoHS Direktifine (2011/65/EC)
uygundur.
Sadece doğru akım için uygundur.
(Gözlükler için geçerlidir.)
Güvenlik standardı IEC 60601-1 Sınıf II şartlarına uygundur.

Yalnızca rx
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DİKKAT: Federal yasalar bu cihazın bir (ruhsatlı bir pratisyen) tarafından veya
onun talimatıyla satılmasını zorunlu kılar.
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21.1

Etiket konumları

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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22

Üretici
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danimarka
( +45 45 75 55 55
www.natus.com

22.1

Üreticinin Sorumluluğu
Üretici cihazın güvenliği, sağlamlığı ve performansı üzerindeki etkiler konusunda yalnızca aşağıdaki durumlarda sorumlu
tutulabilecektir:
•

Tüm montaj işlemleri, uzatmalar, yeniden ayarlamalar, modifikasyonlar ya da onarımlar ekipman üreticisi tarafından
veya üreticinin yetkilendirdiği personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

•

Ekipmanın bağlandığı elektrik tesisatı EN/IEC gerekliliklerine uygun olmalıdır.

•

Cihaz yalnızca kullanım talimatlarına uygun kullanılmalıdır.

Üretici başka şahıslarca servis gören ya da tamir edilen cihazın çalışma güvenliği, sağlamlığı ve performansı konusunda her
türlü sorumluluğu reddetme hakkını saklı tutar.
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Ek 1

Kalibrasyon algoritması

Kalibrasyon algoritması
Kalibrasyon sırasında, sistem burada açıklanan adımları gerçekleştirir:
1. Sol lazeri açar.
2. Her 500 ms'de bir veri alır. Bir sırada, birbirinin 2 piksel içinde olan 3 değer bulunana kadar devam eder. (3 değerin
ortalamasına L1 denir.)
3. Sağ lazeri açar.
4. Her 500 ms'de bir veri alır. Bir sırada, birbirinin 2 piksel içinde olan 3 değer bulunana kadar devam eder. (3 değerin
ortalamasına R1 denir).
5. L2 ve R2 almak için 1-4 adımlarını tekrarlayın.
6. L1 ve L2 ögelerini karşılaştırır. Bu değerlerin arasında 2 pikselden fazla fark varsa, 1. adımdan yeniden başlar.
7. R1 ve R2 ögelerini karşılaştırır. Bu değerlerin arasında 2 pikselden fazla fark varsa, 1. adımdan yeniden başlar.
8. L1 ve R1 arasındaki mesafeyi karşılaştırır. 15-27 piksel aralığında değilse, 1. adımdan yeniden başlar.
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Ek 2

Baş İmpulsu Toplama ve Analiz algoritmaları

Ek 2

Baş İmpulsu Toplama ve Analiz algoritmaları
Toplama ve Analiz algoritmaları
Her iki algoritma da şunlara bakar:
•

her bir baş impulsu için baş ve göz hızları.

•

verilerin uygun baş impulsu ile karşılaştırılarak baş impulsunun reddedilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için
250 örneğin tümü (Avustralya'daki iş birlikçilerimizin yaptığı araştırmada toplanan binlerce baş impulsu tarafından
tanımlandığı şekilde).

•

Baş ya da göz verilerinden bir tanesi şu koşulların dışındaysa baş impulsu reddedilir:
–

Baş impulsu: Baş impulsu, eğitim eğrisine benzer bir şekle sahip olmalıdır.

–

Göz hareketi: Göz hareketi, gözün uygun bir baş impulsu sırasında hareket etme şekline benzeyen belirli bir sınır
dahilinde olmalıdır.

Yalnızca analiz algoritması
•

Bir baş impulsu kabul edildiğinde, verilerin 2D/3D Analiz pencerelerinde görüntülenmesinden önce, sayıyı 175 örneğe
düşürmek için örnekler başın başlangıcında ve sonunda elenir.

•

Baş impulsunun pik hızını tespit etmek için baş verilerini analiz eder. (Pik hız, kazanç hesaplamasında kullanılır).

Nadir vakalarda, analiz algoritması, veri toplama algoritması tarafından kabul edilen bir baş impulsunu reddeder. Örneğin,
–

göz hızı 10 örnekte değişmiyorsa, algoritma, göz bebeğinin ROI kutusunun kenarında olduğunu varsayar ve göz
bebeği izlenemez.

–

kazanç, ortalamadan +/- 2 SD daha fazlaysa.

Testi uygun bir şekilde kurarak ve uygun bir baş impulsu gerçekleştirerek analiz algoritmasının bunları reddetmesi
önlenebilir.
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Ham veri dosyalarının anlaşılması
Tablo halinde düzenlenmiş veriler içeren bir dosya oluşturmak için aşağıdaki talimatları takip edin:
1. Dışa Aktar penceresinde, XML Dosyaları ve ASCII Ham Verileri seçeneğini seçin ve hastayı dışa aktarın.
2. Dışa aktarılan dosyayı *.csv dosyasına (virgülle ayrılan değerler dosyası) dönüştürmek için txt dosyasının .txt olan
uzantısını .csv olarak değiştirin.
3. Dosyayı açın ve başlık bilgisinin ilk sırasını silin.
Dosyanın formatı test tipine özeldir:

Göz Konumu Testleri (Bakış, Eğim Sapması, Konumsal:Dinamik ve Yeniden Konumlandırma)
A Sütunu – Zaman
B Sütunu – Göz konumu yatay sağ (gözbebeğinin ortadan hareket ettiği derece)
C Sütunu – Göz konumu dikey sağ (gözbebeğinin ortadan hareket ettiği derece)
D Sütunu – Baş konumu W (dördey veriler)
E Sütunu – Baş konumu X (dördey veriler)
F Sütunu – Baş konumu Y (dördey veriler)
G Sütunu – Baş konumu Z (dördey veriler)
H Sütunu – Mutlak Göz Konumu X (piksel cinsinden gözbebeği ortası)
I Sütunu – Mutlak Göz Konumu Y (piksel cinsinden gözbebeği ortası)

VOR Testleri (VVOR ve VORS)
A Sütunu – Zaman
B Sütunu – VOR Baş (derece/saniye cinsinden hız – yatay test için lateral baş hareketi ve dikey test için dikey baş
hareketidir)
C Sütunu – VOR Göz (derece/saniye cinsinden hız – yatay test için yatay göz hareketi ve dikey test için dikey göz
hareketidir)
D Sütunu – Baş konumu W (dördey veriler)
E Sütunu – Baş konumu X (dördey veriler)
F Sütunu – Baş konumu Y (dördey veriler)
G Sütunu – Baş konumu Z (dördey veriler)
H Sütunu – Mutlak Göz Konumu X (piksel cinsinden gözbebeği ortası)
I Sütunu – Mutlak Göz Konumu Y (piksel cinsinden gözbebeği ortası)

Baş İmpulsu (Lateral/LARP/RALP)
A Sütunu – Zaman
B Sütunu – Baş: RALP cayro verileri (saniye başına derece)
C Sütunu – Baş: LARP cayro verileri (saniye başına derece)
D Sütunu – Baş: Lateral cayro verileri (saniye başına derece)
E Sütunu – Göz yatay hız (saniyede başına derece)
F Sütunu – Göz: dikey hız (saniye başına derece)

Otometrics - ICS Impulse USB

241

Ek 4

Latensi hesaplamak için ham verilerin kullanılması

Ek 4

Latensi hesaplamak için ham verilerin kullanılması
Tablo halinde düzenlenmiş veriler içeren bir dosya oluşturmak için aşağıdaki talimatları takip edin:
1. Dışa Aktar penceresinde, XML Dosyaları ve ASCII Ham Verileri seçeneğini seçin ve hastayı dışa aktarın.
2. Dışa aktarılan dosyayı *.csv dosyasına (virgülle ayrılan değerler dosyası) dönüştürmek için txt dosyasının .txt olan
uzantısını .csv olarak değiştirin.
3. Dosyayı açın ve başlık bilgisinin ilk sırasını silin.
Ortaya çıkan dosyada bu 6 sütun bulunur.
A Sütunu – Zaman
B Sütunu – Baş: RALP cayro verileri (saniye başına derece)
C Sütunu – Baş: LARP cayro verileri (saniye başına derece)
D Sütunu – Baş: Lateral cayro verileri (saniye başına derece)
E Sütunu – Göz yatay hız (saniyede başına derece)
F Sütunu – Göz: dikey hız (saniye başına derece)

4. Yeni sütun ekle (bu örnekte yeni sütun B'dir).
5. Yeni sütunun ilk dizisine sıfır 0 girin
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6. Yeni sütunun ikinci dizisine bu formülü girin
=(A2-A1)/10000+B1

7. B2 hücresini seçin, formülü kopyalayın ve geri kalan B hücrelerine yapıştırın. Sütun B artık zamanı milisaniye cinsinden
göstermektedir
Latensi hesaplamak için, x ekseni üzerinde zaman için bir saçılım grafiği (B sütunu) ve
•

lateral baş impulsu için, y ekseni üzerinde bir lateral cayro verileri veya göz yatay hızı

•

RALP baş impulsu için, y ekseni üzerind RALP cayro verileri veya göz yatay hızı

•

LARP baş impulsu için y ekseni üzerinde LARP cayro verileri veya göz dikey hızı oluşturun
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Ek 5

Konum verilerine yaklaşılması
Eğri altındaki alanı hesaplamak için baş impulsu ham verilerini kullanarak göz ve baş verilerine yaklaşılabilir.

Not • Lateral baş impulsları için, yatay hız verilerini kullanın. LARP/RALP baş impulsları için, dikey hız verilerini
kullanın.
Burada gösterilen sonuçlar için kullanılan hesaplamalar hakkında bilgi almak için, şu e-posta adresinden ürün
müdürü ile iletişime geçin: wcrumley@gnotometrics.com.
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Güç seçeneklerini ayarla
Önemli • Baş impulsu verilerini toplarken bilgisayarın fişinin daima takılı olmasına dikkat edin. Bilgisayara güç
vermek için batarya kullanmayın.

Güç seçeneklerini optimum performans gösterecek şekilde ayarlamak, kare hızının 219 kare/saniyenin altına düşmesi
olasılığını azaltır. (Kare hızı 219/saniyenin altına düşerse, baş impulsları reddedilir.)
Windows 7 ve Windows 8 sistemlerinin ayarlanması
1. Kontrol Paneli ögesini açın.

Windows 7

Windows 8

A. Windows key ögesine basın.

A. Windows key + X ögesine basın.

B. Control Panel seçeneği görünene kadar control panel
(denetim masası) yazmaya başlayın.

B. Seçenekler listesinden Control Panel ögesini seçin ve
Enter ögesine basın.

C. Control Panel seçiliyken, Enter ögesine basın.

Not • Windows key, Alt key yanında yer almaktadır. Tuş üzerindeki Windows logosundan tanımlanabilir.
Klavyede bu tuş yoksa, Ctrl+Esc tuşu aynı fonksiyona sahiptir.

2. Donanım ve Ses seçeneğine tıklayın.
3. Güç Ayarları seçeneğine tıklayın.
4. Yüksek performans seçeneğini seçin.

Not • Yüksek performans seçeneğini görmek için Ek planları gizle seçeneğine tıklamanız gerekebilir.

5. Plan ayarlarını değiştir seçeneğine tıklayın.
6. Tüm seçenekler için Asla seçeneğini seçin (hem Bataryayla çalışma hem de Prizde Çalışma seçenekleri).
7. Değişiklikleri kaydet seçeneğine tıklayın.
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SPV Algoritması
Bu analiz prosedürünün amacı, nistagmusun kuvvetine ilişkin nicel bir kayıt sunmaktır. SPV analiz algoritmalarının çoğunda
en çok kullanılan yöntem olan nistagmusun hızlı fazlarını algılamak yerine, bu algoritma, nistagmusun istatistiksel bir
profilini çıkarmaya ve yavaş faz ihtimali olmayan noktaları dışarıda bırakmaya dayanır. Bu algoritmanın mülkiyet hakkı vardır.
Pikin belirlenmesi, Options (Seçenekler) penceresindeki Pik Hesaplamasında Ortalaması Alınan SPV (ÖAT) Noktaları
bölümündeki ayardan (N) doğrudan etkilenir. (Bkz. sayfa ► 186 (Okülomotor), ► 191 (Konumsal) ve ► 193 (Kalorik).)
Yazılım piki tanımladığında, noktanın etrafında 10 saniyelik bir pencere kurulur. Bu pencerenin içerisinde, piki belirlemek
için en üst N noktalarının ortalaması alınır. Yön, daha çok pozitif mi yoksa negatif mi yavaş faz hızı olduğunun analiz
edilmesine bağlıdır. Otomatik pik algılama kabul edilebilir değilse, kullanıcı piki manuel olarak seçebilir.
OTOSuite Vestibular SPV Algoritması, pikin pozitif noktaların sayısıyla negatif noktaların sayısının karşılaştırılması yoluyla
mevcut olup olmadığını belirler. 0 derece noktaları, karşılaştırmada yer almaz. Pozitif noktaların negatif noktalara olan oranı
yüzde 40 ile yüzde 60 arasındaysa, yazılım bir pik belirlemez. Klinisyen/hekim, bir tane olduğunu düşünüyorsa manuel
olarak ize bakmalı ve piki işaretlemelidir.
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Ek 8

Seğirme ret kodları
3-lazer Seğirme testi için, aşağıdaki ret kodları geçerlidir:

248

Ret

Açıklama

1 - Manually deleted (Manuel olarak silinmiş)

Seğirme, testi yapan tarafından manuel olarak silinmiştir.

7 - Begin point cannot be found (Başlangıç noktası
bulunamıyor)

Hastanın göz hızı çok yavaş olduğu için, hastanın hedefi
takip etmeye başladığı nokta bulunamıyordur.

8 - Begin Point is a negative latency (Başlangıç Noktası
negatif bir latens)

Hasanın hedefi takip etmeye başladığı nokta, geçerli
seğirmeden ve geçerli seğirmenin başlamasından önce ½
saniye arasında konumlandırılmışsa, bu negatif latenstir.
Negatif latens, hastanın, hedefin nereye gittiğini tahmin
ettiğinin bir göstergesidir.

9 - Latency too long (Latens çok uzun)

Maksimum latens 600 ms'dir. Latens değeri maksimum
değerden fazlaysa, hastanın uyaranı takip etmesi çok uzun
sürmüştür.

10 - Latency too short (Latens çok kısa)

Latens değeri 100 ms'den azsa, latens çok kısadır. Bu,
büyük ihtimalle hastanın hedefi tahmin etmesinden
kaynaklanmıştır.

11 - Eye movement delayed (Göz hareketi ertelendi)

Göz hareketi çok fazla ertelendiği ve hedefi takip etmediği
için göz hareketi bulunamıyordur.

12 - Final position of eye movement not following target
(Göz hareketinin son konumu hedefi takip etmiyor)

Göz hareketi hedefi takip etmediği için, göz hareketinin
son konumu bulunamıyordur

13 - Patient amplitude is in wrong direction of stimulus
(Hasta genliği yanlış uyaran yönünde)

Hasta ve uyaran genliğinin yönleri karşılaştırılır. Aynı yönde
değillerse, seğirme reddedilir.

15 - Initial eye position is not correct (İlk göz konumu
doğru değil)

Hedef hareket ederken hastanın gözü hedefte değildir.
Hasta ya tahmin ediyordur ya da iş birliği yapmıyordur.

16 - Too many dropped frames (Çok sayıda bırakılan kare)

Bilgisayar kareleri bırakıyordur; bu nedenle kesin seğirme
parametreleri belirlenemez.
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Bağlantı OTOsuite VestibularKonumsal
Ücretsiz aVOR Uygulamasını indirin
1. App Store'u açın
2. aVOR için arama yapın
3. iPad'inize veya iPhone'unuza aVOR uygulamasını indirin (versiyon 2.0 olmalıdır)

OTOsuite Vestibular verilerine aVOR'a dışa aktarın
1. Hasta Listesi ögesini seçin ve Dışa Aktar sekmesine tıklayın.
2. Dışa aktarılacak hastayı vurgulayın
3. Seçin aVOR Verileri
4. Dışa Aktar seçeneğini seçin (veri dosyası c:\programdata\otometrics\OTOsuite\exports konumunda olacaktır) veya
Export to seçeneğine tıklayın (veri dosyasının konumunu seçin ve bunu bir yere not edin)

OTOsuite Vestibular Verilerinin aVOR ögesine aktarılması
1. iPad'inizi veya iPhone'unuzu USB kablosu aracılığıyla ICS Impulse bilgisayarına (veya ICS Impulse verilerinin dışa
aktarıldığı cihaza) bağlayın
2. Bilgisayarda iTunes'u açın
3. iPad cihazınızı seçin
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4. Apps (Uygulamalar) seçeneğine tıklayın
5. Dosya paylaşımı bölümünden (aşağı kaydır) aVOR seçeneğe tıklayın

6. aVOR bölümünden Add File (Dosya Ekle) bölümüne tıklayın
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7. Dışa aktarılan veri dosyasının saklandığı konuma göz atın
8. Veri dosyasın vurgulayın, örneğin

9. Aç seçeneğine tıkayın veya dosyaları aVOR Belgelerine sürükleyip bırakın
10. Sync seçeneğine tıklayın (verilerin senkronize edilmesi işlemi, pencerenin üst kısmında görüntülenir)

Dinamik Konumsal Göz Hareketinin aVOR Tahmini Göz Hareketi ile Karşılaştırılması
1. aVOR Uygulamasını açın
2. Potansiyel tanınızı koymak için (örneğin Sol Arka Partikül), aVOR Ayarları bölümünü Açın ve Ayarlayın
3. Çember oklu simgeye 2 saniye boyunca dokunun

4. Görüntülemek istediğiniz hasta verilerini vurgulayın ve ardından geri okuna (sol üst) tıklayın
5. Sol göz, aVOR'dan gelen tahmini göz hareketini gösterir ve sağ göz de veri dosyasından gelen göz hareketini gösterir.
Kırmızı kenarlıklı göz, başta gösterilen göz hareketini belirtir. Baştaki göz hareketini seçmek için, istediğiniz ilave göze
dokunun.
6. Görülen baş hareketi, aynı zamanda veri dosyasındandır ve sürekli olarak döngüde kalırsınız.
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7. iPad'e dokunmayın. Bu, iPad Cayrosuna bağlı olarak başı hareket ettirir ve veri dosyasından gelen baş hareketini etkiler.

Veri Dosyalarının aVOR Belgelerinden Silinmesi
1. iTunes'ta bilgisayardan iPad cihazınızı seçin
2. Apps (Uygulamalar) seçeneğine tıklayın
3. Dosya paylaşımı bölümünden aVOR seçeneğine tıklayın
4. aVOR Belgeleri bölümünden dosyayı burgulayın ve klavyeden Delete tuşuna basın
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XML Dosyalarına yönelik çarpanlar
Test Tipi

XML Dışa Aktarma terimi

Çarpan

Tüm testlere yönelik kalibrasyon

<AvgLeftCalibration>

10000

<AvgRightCalibration>

10000

Bakış, Spontane ve Diğer Test

Şunlar için münferit noktaBakış veya
Spontane Test

Eğim Sapması Test

Şuna yönelik münferit seğirme Seğirme
Test
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<VW_GazeTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<MinSPVHR>

0.1

<MaxSPVHR>

0.1

<AvgSPVHR>

0.1

<MinSPVVR>

0.1

<MaxSPVVR>

0.1

<AvgSPVVR>

0.1

<MinSPVTR>

0.1

<MaxSPVTR>

0.1

<AvgSPVTR>

0.1

<Amplitude> (Genlik) - bakış grafiğinde gösterildiği üzere

0.1

<SPV> - bakış grafiğinde gösterildiği üzere

0.1

</VW_GazeBeat> - tekli bir testte bunlardan çok sayıda
olacaktır
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_SkewDevTest>
<AvgHRSkew>

0.01

<AvgVRSkew>

0.01

<Saccade> - tekli bir testte bunlardan çok sayıda olacaktır
<StimAmplitudeDeg>

0.1

<AmplitudeDeg>

0.1
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Test Tipi

XML Dışa Aktarma terimi

Baş İmpulsu Test

<VW_HITest>

Münferit Baş İmpulsu

254

Çarpan

<LeftAvgGain>

0.01

<RightAvgGain>

0.01

<LeftStdDeviation>

0.01

<RightStdDeviation>

0.01

<LeftAvgVelocity>

0.01

<RightAvgVelocity>

0.01

<CovertSaccadeLatencySDLeft>

0.01

<CovertSaccadeLatencyCoVLeft>

0.01

<CovertSaccadeAmplitudeSDLeft>

0.01

<CovertSaccadeAmplitudeCoVLeft>

0.01

<CovertSaccadeLatencySDRight>

0.01

<CovertSaccadeLatencyCoVRight>

0.01

<CovertSaccadeAmplitudeSDRight>

0.01

<CovertSaccadeAmplitudeCoVRight>

0.01

<OvertSaccadeLatencySDLeft>

0.01

<OvertSaccadeLatencyCoVLeft>

0.01

<OvertSaccadeAmplitudeSDLeft>

0.01

<OvertSaccadeAmplitudeCoVLeft>

0.01

<OvertSaccadeLatencySDRight>

0.01

<OvertSaccadeLatencyCoVRight>

0.01

<OvertSaccadeAmplitudeSDRight>

0.01

<OvertSaccadeAmplitudeCoVRight>

0.01

<HIImpulse> - tekli bir testte bunlardan çok sayıda olacaktır
<Gain>

0.0001

<PeakVelocity>

0.0001
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XML Dışa Aktarma terimi

DinamikKonumsal Test

<VW_DynamicTest>

Şunlar için münferit
noktaDinamikKonumsal testler

Yeniden Konumlandırılıyor Test

Şunlar için münferit nokta Yeniden
Konumlandırılıyor testler

KalorikTest(bkz. Bakış Test
içinSpontane bölümü)

Kalorik Podlar

XML Dosyalarına yönelik çarpanlar

<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<VW_DynamicBeat> - tekli bir testte bunlardan çok sayıda
olacaktır
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_RepositioningTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<VW_RepositioningBeat> - tekli bir testte bunlardan çok
sayıda olacaktır
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_CaloricTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<ActualTemp> yalnızca AirCal için

0.1

<SetTemp>

0.1

<Flowrate> yalnızca AirCal için

0.001

<PODS>
<SpontaneousNystagmus>

Şuna yönelik münferit titreşimKalorik
testler
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Çarpan

0.1

<VW_CaloricBeat> - tekli bir testte bunlardan çok sayıda
olacaktır
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001
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Video boyutu
Sadece göz videosunu ya da oda videosu ile birlikte göz videosunu kaydedebilirsiniz. Göz ve oda videosunu birleştirmeyi
seçerseniz bu örnek, 2 dakikalık bir kaydın son dosya boyutunu gösterir.
Göz Videosu (60 fps, gri tonlamalı)

Göz Videosu

Göz Video

Oda Video

Ses Dosyası

Kombine Video Dosya

Kombine Video Dışa Aktarma

Boyutu (MB)

Boyutu (MB)

Boyutu (MB)

Boyutu (MB)

Süresi (dakika)

Tam Resim (376 x 240)

65.4

21.5

5.49

181

2-5

Göz Görüntüsü (160 x

17.5

19.9

5.53

122

2-5

12.6

20.4

5.52

135

2-5

120)

Göz Bebeği Görüntüsü
(100 x 100)

Test Seçenekleri bölümünde, Göz Videosu Kompresyonu varsayılan ayarı Kapalı seçeneğidir. Bu örnek, 60 fps hızda 1
dakikalık bir Burulma göz videosunun sıkıştırılmış ve sıkıştırılmamış dosya boyutları arasındaki farkı göstermektedir.
Burulma Göz Videosu (60 fps)
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Göz Videosu

Sıkıştırılmış
Göz Videosu
Boyutu (MB)

Sıkıştırılmamış
Göz Videosu
Boyutu (MB)

Kayıt Süresi (dakika)

Tam Resim (320 x 240)

28

431

1
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Dizin

Dizin
Bakış verileri
Analiz 50
Toplama 48

A
Accessories (Aksesuarlar) 230

Baş İmpulsu 70

Açıkça Görülen Seğirmeler 97, 106

Algoritma 240

Açıklama tabloları 230
Açıklamalar

Altıgen Grafik 100
Analiz

Araçların düzenlenmesi 22

Tekli test 87

Düzenleme 22

Yakalama seğirmesi 102
Bilgi 91

Ekleme 19
Rapor seçeneklerini gözden
geçir 22, 168

Ekran değişimi 92
Gerçek Zamanlı Çizgi Grafik 83
Göz hareketi video kaydı 79

Adobe Reader 217
Algoritma

Hastanın hazırlanması 30

Analiz 240

İlerleme grafikleri 111

Kalibrasyon 239

İlerleme verileri 112

Seğirme ret kodları 248

Kalibrasyon 74

SPV 247, 256

Kalibrasyon kontrolü 76

Toplama 240

Normatif veri 88, 189
Seçenekler 188
Testler

Altıgen Grafik 100
Amaçlanan Kullanıcı 9
Analiz

Baş İmpulsu ve SHIMP 70

Kazanç 87

Toplamayı optimize et 79
Training Curves (Eğitim Eğrileri)
penceresi 84

Tekli test 87

Verilerin Toplanması 84

Bakış verileri 50
Baş İmpulsu verileri

Dinamik konumsal veriler 124
Eğim Sapması verileri 61

Başlatma modülü 15
Bilgi

Kalorik verileri 148

Bakış verileri 51

Seğirme verileri 66
Verilerin yeniden
konumlandırılması 132

Baş İmpulsu verileri 91

VOR verileri 57

Kalorik veriler 150

Dinamik konumsal veriler 126
Eğim Sapması verileri 62
Seğirme verileri 67
Veriler yeniden
konumlandırılıyor 134

Arşivle 205
Asimetri 88
Baş İmpulsu 101

VOR verileri 58

Kalorik Bi-termal 155
Automatic protocol (Otomatik
protocol) 15

Bilgisayar gereksinimleri 210

aVor 249

Ç
Çalışma istasyonu ayarları 202

B
Bakış 47
Bakış grafiği 54
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Dil 203
E-posta 202
Çarpanlar 253
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Dizin

Çizgi grafikler

Görünüm modları

Oynatma
Veriler yeniden
konumlandırılıyor

136
Çizgi Grafikler

Modlar arasında geçiş
yapılması 17
Görüş reddedildi
Doğru bandı takın 37
Doğru ölçek takın 36

oynatma

Gözlüklerin yerleştirilmesi 37

Eğim Sapması verileri 62
Oynatma

Hazırlanması 36

Bakış verileri 53
Seğirme verileri 68
VOR verileri 58
D
Demo veriler 216
Dil 203
Dinamik konumsal testler 121
Dinamik konumsal veriler
Analiz 124
Bilgi 126
Toplama 122
Dışa aktar

Işık geçirmezliğini onaylayın 37
Kaldırılması 39
Göz hareket çizgi grafiği 18
Analiz ekranı 50, 54, 61, 66, 124,
133, 149, 154
Toplama sırasında 49, 60, 65, 122,
131, 147
Göz hareketi
Baş İmpulsu video kaydı 79
Harici monitör 47, 120, 145
Konumsal video kaydı 113
Okülomotor video kaydı 40
Göz hareketi kaydı
Baş İmpulsu videosu 79

ASCII 176

Konumsal video 113

PDF 176

Okülomotor videosu 40
Gözbebeği algılama

XML 176
Dix-Hallpike 121

Baş İmpulsu 70
Kalorik 138

E
E-posta 202
Eğim Sapma testi 59
Eğim Sapması verileri
Analiz 61
Bilgi 62
Toplama 59
Ekran alanları
Yeniden boyutlandırma 16
Ekran alanlarının yeniden
boyutlandırılması 16
Etiketler 237
G
Gaze (Bakış) testleri 47
GDT 207
Gerçek Zamanlı Çizgi Grafiği 83
Gizli seğirmeler 99, 107

258

Konumsal 113
Okülomotor 40
Gözlük 30
Takma
Yanlış 33
Ürün Bilgisi 208
Gözlükler
Bağlantı 213
Hazırlık 30
Takma
Doğru 33
Temizlik
Ayna 30
Yüzey 30
Yerleşim 32
Grafikler
Renk seçenekleri 185
Güç seçenekleri 245
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Dizin

Güvenlik
Kılavuzluk ve üreticinin bildirim
tabloları 230
Notlar 11
Üreticinin sorumluluğu 238

K
Kafa konumu geri bildirimi
Kullanılmaz
Eğim Sapması testi 187
VOR testleri 187

H
Hakkında 208
Hallpike-Stenger 121
Ham veriler 241
Dosya tanımları 241

Kafa konumu geribildirimi 188
Varsayılan Açık
Baş İmpulsu testleri 188
SPV testleri 47, 120
Kalibrasyon

Göz konumu 244

Algoritma 239

Latensi hesapla 242
Harici monitör

Baş İmpulsu 74

Konumsal ekran 120
Kurulum 214
Okülomotor ekranı 47
Hasta

Kalorik 140
Konumsal 116
Okülomotor 43
Kalibrasyon kontrolü
Baş İmpulsu 76

Birleştir 27

Kalorik 142

İncele 29

Konumsal 118

Mevcut 25
Yeni 24
Hasta listesi 24

Okülomotor 45
Kalorik
İkinci monitörde göz ekranı 145

Chartr 176

Kalibrasyon 140

Hasta dışa aktarımı 176

Seçenekler 193

Hasta içe aktarımı 177
İşlemleri listele 174
Hastanın hazırlanması 30
Hastayı birleştir 27
Hata Günlükleri 209

Toplamayı optimize et 145
Kalorik testi 145
Kalorik veriler
Bilgi 150
Kalorik verileri
Analiz 148

İ

Podlar ve Kelebek analizi 153

İçe Aktar 177
İkinci monitör

Toplanıyor 146
Kayış

Kalorik videosunu görüntüle 145
Konumsal videosunu
görüntüle 120
Okülomotor videosunu
görüntüle 47
İzler

Değiştirilmesi 31
Kazanç

Oynatma
Dinamik konumsal
veriler 128

Otometrics - ICS Impulse USB

Analiz 87, 89
Kazanç Asimetrisi
Baş İmpulsu 88, 101
Kalorik Bi-termal 155
Kelebek benzeri grafik 153, 156
Konum verileri
Yaklaşılması 244
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Dizin

İkinci monitörde göz ekranı 47

Konumsal

Kalibrasyon 43

Analiz
Dinamik konumsal 124
Yeniden
konumlandırılması

Kalibrasyon kontrolü 45
Seçenekler 186
Seğirme test tipleri tanımı 63

132
Dinamik konumsal test tipleri
tanımı 121
Göz hareketi video kaydı 113
İkinci monitörde göz ekranı 120

Toplamayı optimize et 47
VOR test tipleri tanımı 55
Operatör 188
OTOsuite Vestibular ekranı 14
Oynatma

Kalibrasyon 116

Bakış verileri 53

Kalibrasyon kontrolü 118

Baş İmpulsu verileri 108

Seçenekler 191
test tipleri tanımı yeniden
konumlandırılması 129

Dinamik konumsal veriler 128

toplamayı optimize et 120
Kullanım Amacı 9

Seğirme verileri 68
Veriler yeniden
konumlandırılıyor 136

Kurulum 210-211

Video kaydı 162

Eğim Sapması verileri 62
Kalorik verileri 152

Kullanıcı kurulumu 200

VOR verileri 58

L
LARP Baş İmpulsu testi 72
Toplamayı optimize et 79
Lateral test 70
Toplamayı optimize et 79

P
Pik hız 90
Podlar analizi 155
Podlar ekranı 153-154

M

R

Minimum bilgisayar
gereksinimleri 210
Monoküler Frenzel Tekniği
Videosu 158

RALP Baş İmpulsu testi 72
Toplamayı optimize et 79
Rapor 164
Araç çubuğu düğmeleri 173
Düzenle 164

N
Navigasyon paneli
Tanım 14
Normatif veri 88, 189
O
Okülomotor
Analiz
Bakış 50
Eğim Sapması 61
VOR 57
Bakış test tipleri tanımı 47

Seçenekler 168, 198
Rapor listeleri
İçe aktarma örnek listeleri 215
Özelleştirme 167
Rapor seçeneklerini gözden
geçir 168
Referans noktasını ortalama 72
Renk Seçenekleri 185
Repositioning (Yeniden
konumlandırma) testleri 129
Rulo 121

Eğim Sapması test tanımı 59
Göz hareketi video kaydı 40

260
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Dizin

S

T

Saklama yerleri 218
Seçenekler

Tek taraf zayıflık

Baş İmpulsu 188
Genel 180

Bi-termal 155
Mono termal 154
Tesis Bilgileri

Kalorik 193
Konumsal 191
Okülomotor 186

Özelleştirme 216
Seçenekler 197
Test listesi

Rapor 198
Renkler 185
Seçenekleri
Tesis Bilgileri 197
Seğirme ret kodları

Hastayı incele 29
Kombine test analizi 23
Tekli testler 19
Test ortamı
Baş impulsu 70

Algoritma 248
Seğirme testleri 63
Seğirme verileri

Konumsal 113
Okülomotor 40

Bilgi 67

Testlerin yeniden adlandırılması 20
Training Curves (Eğitim Eğrileri)
penceresi 84

Toplama 63

Training Mode (Eğitim Modu) 81

Analiz 66

Semboller 236
Senkronize oda videosu
Kurulum 214

U
Uzaktan kumanda
Tanımlanan test kontrolleri 16

SHIMP testi 70
Sil
Test 20
Video 20
Video - yalnızca kayıt 21
Sistem ayarlar
Hakkında 208
Sistem ayarları
Çalışma istasyonu ayarları 202
GDT 207
Gözlük ürün bilgisi 208
Hata Günlükleri 209
Veritabanı 204
Yönetici 200
Sorun Giderme 223
Spontane 47
Sunum uzaktan kumandası 16
Tanımlanan test kontrolleri 16
Uyumlu modeller 210

Uyumlu modeller 210
V
Veriler yeniden konumlandırılıyor
Bilgi 134
Verilerin yeniden konumlandırılması
Analiz 132
Toplama 130
Veritabanları 174, 204
Arşiv 204
Otomatik Yedekleme 206
Otomatik Yedekleme
ayarları 204
Video boyutu 256
Video Kaydı 158
Baş İmpulsu testi 158
Göz hareketi
Baş İmpulsu 79
Konumsal 113
Okülomotor 40
Göz kayıt hızı 160

Otometrics - ICS Impulse USB

261

Dizin

Oda kayıt hızı 160
Video oynatma
Bakış verileri 53
Baş İmpulsu verileri 108
Dinamik konumsal veriler 128

Özellikler 228
Yeniden yükleme 221
Yükseltme 220
Yedekle 206
Yeniden analiz

Eğim Sapması verileri 62

Bakış verileri 52

Kalorik verileri 152

Baş İmpulsu verileri 92

Seğirme verileri 68
Veriler yeniden
konumlandırılıyor 136

Dinamik konumsal verileri 127

Video kaydı 162
VOR verileri 58
VOR testleri 55
VOR verileri
Analiz 57
Bilgi 58
Toplama 56

Kalorik verileri 151
Seğirme verileri 68
Veriler yeniden
konumlandırılıyor 135
Yönsel Üstünlük
Bi-termal 155
Mono termal 154
Yüz yastığı
Değiştirilmesi 31

VORS 55
VVOR 55
W
Web kamerası
Kurulum 214
X
XML çarpanları 253
Y
Yakalama seğirmesi
Analiz 102
Kriterler 91
Yana Yatırma 121
Yaş tabanlı normatif veriler 89
Yavaş Faz Hızı (SPV)
Algoritma 247, 256
Grafik
Bakış 51
Dinamik konumsal 125
Kalorik 149
Yeniden
konumlandırma 133
Yazılım
Diğer prosedürler 220
Kaldırmak 220
Kurulum 210

262
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