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1 Az Ön új ICS Impulse rendszere
Gratulálunk! Önmostantól egy fejlett új ICS Impulse rendszer tulajdonosa, melyet a sydney-i egyetemen Ian Curthoys,
Michael Halmagyi és mások közreműködésével fejlesztettek ki.

Hogy ICS Impulse rendszeréből a legtöbbet hozza ki, rendelkezésére áll egy kezelési útmutató, online referencia kézikönyv
és egy oktató videó. Reméljük, hogy használatát könnyűnek találja majd és az abban foglalt tippek és információk nagyobb
adatgyűjtési pontosságot eredményeznek, mivel azok összefüggenek azÖn vestibulum-rendellenességgel kapcsolatos
vizsgálataival, a teszteredményekkel, a jelentésekkel és a páciensadatok visszakeresésével.

1.1 Eszközleírás
Az ICS Impulse monokuláris videoszemüveg beépített giroszkóppal, amely lehetővé teszi a szem és a fej mozgásainak
mérését. Az ICS Impulse készüléket azOTOsuite Vestibular szoftver működteti.

• Az ICS Impulse készülékkel elvégezheti a fejimpulzus tesztet

• Az ICS Impulse készülékkel vizsgálhatja az elülső, hátulsó és laterális félkör alakú hallójáratokat.

• Az ICS Impulse készülékkel videofelvételeket készíthet a szemről és a helyiségről (a szinkronizált helyszíni videó
segítségével), és egyidejűleg lejátszhatja azokat.

2 Felhasználási terület
Felhasználók: kizárólag képesített orvosi személyzet által használandó, akiknek előzetes ismereteik vannak az eljárás alapját
képező orvosi és tudományos tényekről.

Felhasználás: olyan páciensek vizsgálatánál, akik szédülésre, egyensúlyvesztésre és forgó szédülésre panaszkodnak. A
vestibularis-ocularis reflex (VOR) végrehajtása a szem és a fej mozgásainak mérésével, felvételével, megjelenítésével és
analizálásával történik.

3 Tipográfiai konvenciók
AFigyelmeztetés, Óvintézkedés és Megjegyzés használata
Biztonsági okokból és a készülék és/vagy szoftver megfelelő használata érdekében akézikönyv Figyelmeztetések,
Óvintézkedések ésMegjegyzések bejegyzéseket tartalmaz. Ezeknek a bejegyzéseknek ahasználata a következő:

Figyelmeztetés •Azt jelzi, hogy a felhasználó vagy a páciens számára fennáll a halál vagy súlyos sérülés veszélye.

Figyelem•Azt jelzi, hogy fennáll a felhasználó vagy a páciens sérülésének veszélye, illetve az adatok vagy a készülék
károsodásának veszélye.
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Megjegyzés•Azt jelzi, hogy különös figyelmet kell tanúsítani.

4 Rendszerindítás és bejelentkezés

1. Kapcsolja be a számítógépet.

2. Kattintson kétszer a OTOsuite Vestibular ikonra.

Megjegyzés•A OTOsuite Vestibular szoftver új telepítéséhez rendszergazdai felhasználónév és jelszó tartozik. NE
TÖRÖLJE addig a felhasználónevet vagy jelszót a bejelentkezés képernyőről, amíg nem adott hozzá legalább egy új
felhasználónevet jelszóval. Legalább egy felhasználónak legyen rendszergazdai jogosultsága. Az új felhasználók
hozzáadására vonatkozó információkért lásd Új felhasználó beállítása► 45.

A bejelentkezés képernyőn

Megjegyzés•A felhasználónév és a jelszó egyaránt megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

1. Írja be felhasználónevét.

2. Írja be jelszavát és kattintson az OK gombra.

AzOTOsuite Vestibular képernyővel, teszt megjegyzések beírásával, leletek jelentésével, pácienslisták feldolgozásával és
kijelentkezéssel kapcsolatos további információkért lásd Referencia kézikönyv

5 Páciensadatok bevitele/listák
Az aktuálisan megnyitott páciensfájlokról a Current Patient (Aktuális páciensfájl) csoport ad információt.
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• Vezetéknév

• Keresztnév

• Páciensazonosító

• Születési dátum

• A páciensadatok módosításához kattintson az Edit (Szerkesztés) opcióra.

• Az aktuális páciensfájl bezárásához és új ideiglenes páciensfájl megnyitásához
kattintson a Close (Bezárás) opcióra.

Hanincs megnyitott páciensfájl, rendelkezésre áll egy ideiglenes páciensfájl. Az ideiglenes páciensfájl lehetővé teszi a
tesztelést páciensadatok bevitele nélkül. A páciens abejegyzés dátuma és időpontja alapján egyedi számot kap
(yyyymmddhhmmss, ahol yyyy=év, mm=hónap, hh=óra, dd=nap, mm=perc és ss=másodperc).

Az adatok mentése után a rendszer kéri az ideiglenes páciensadatok szerkesztését. Meglévő páciensadatok szerkesztésére
vonatkozó információkért lásd: oldal► 7.

Betegcsoport
Ebben a csoportban új páciensfájlt hozhat létre, vagy megtekintheti a meglévő páciensfájlok listáját.

Új páciens adatainak beírásához kattintson a New Patient (Új páciensbejegyzés) opcióra és adja hozzá a páciensadatokat a
következő formában:

• A csillaggal (*) jelölt mezőket kötelező kitölteni.
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• A maximális karakterszám valamennyi mezőnél 45.

• A páciensazonosító állhat számokból, betűkből vagy számok és betűk kombinációjából.

• A nem beállításához kattintson a lefelé mutató nyílra és válassza ki a megfelelő elemet.

• A születési dátum formátumát a számítógép beállítása határozza meg, ez mm/dd/yyyy vagy dd/mm/yyyy formátumban
jelenikmeg, ahol mm=hónap, dd=nap és yyyy=év. Csak számértékek írhatók be (betűkarakterek nem használhatók).

Meglévőpáciens
A listaműveletek teljes leírásához lásd a Referencia kézikönyv.

A Patients (Páciensfájlok) csoportban kattintson a Patient list (Pácienslista) elemre. A megjelenő ablakban elérheti a
jelenlegi páciensfájlokat.

Mindegyik sor az információ típusa szerinti oszlopokban elválasztott páciensadatokat tartalmaz. Páciensnév, -azonosító stb. A
HI (Head Impulse, Fejimpulzus) és Video (videó) oszlop üres vagy bejelölt, ami a következőkre utal:

• HI fejimpulzus adatok mentése

• Video adatok mentése

Megjegyzés•A szimbólum arra utal, hogy a felhasználó egy vagy több tesztet vagy videót valamely különleges
okból megjelölt (lehetséges például, hogy azok rendellenes eredményekre utalnak, az eredményeket fel kívánja
használni egy vizsgálathoz stb.)

Páciensfájl kiválasztásához kattintson a páciensnévre.

• A páciensfájlban található teszteredmények megtekintéséhez kattintson az Open (Megnyitás) opcióra (vagy kattintson
kétszer).

• A jelenlegi páciensadatok módosításához kattintson azEdit (Szerkesztés) opcióra.

Páciensadatok módosítását a következő formában végezze:
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6 Vizsgálati előkészületek

6.1 A páciens előkészítése

Figyelmeztetés •Nyaksérülés esetén vagy olyan páciensnél, akinek az orvosa a nyak mozgatásának korlátozását
javasolta, nem végezhető fejimpulzus teszt.

Tesztelés előtt közölje a pácienssel a következő általános ajánlásokat:

• Kétség esetén egy adott gyógyszerelés leállításának lehetségesmellékhatásairól kérjen orvosi tanácsot.

• Trankvillánsok, nyugtatók vagy vestibuláris szuppresszánsok szedését a teszt előtt legalább 48 órával hagyja abba.

• Életfontosságú gyógyszerek (mint például inzulin, rohamok elleni gyógyszerek és esetleg antidepresszánsok) szedését
folytassa.

• 48 órával tesztelés előtt ne fogyasszon alkoholt.

• A szemek körül ne alkalmazzon sminket.

• Viseljen kényelmes ruházatot.
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6.2 A szemüveg előkészítése
Tartsa be a szemüveg tisztítására és karbantartásáravonatkozó irányelveket, amelyek leírása a következő helyen található:
Szerviz, tisztítás és karbantartás► 56

Megjegyzés•Az egyszer használatos, eldobható arcpárnát minden új páciensnél cserélni kell.

1. Az arcpárna kivételéhez kissé hajlítsa ki a szemüveget a kamerával ellentétes oldalon, és rázza ki az arcpárnát. Engedje
ki az arcpárnát a másik oldalról.

2. A használt arcpárna esetében ügyeljen a megfelelő hulladékkezelésre.

3. Vegyen elő új arcpárnát.

4. Az arcpárnán lévő címkét illessze a szemüveg kamera oldalán lévő lyukhoz.

5. Az arcpárna az orrillesztéken belül legyen.

6. Kissé hajlítsa meg a szemüveget az ellenkező oldalon és igazítsa az arcpárna címkéjét a lyukhoz a szemüvegnek ezen az
oldalán is.

7. Megnyomással alaposan ellenőrizze, hogy a beillesztésmindkét oldalon teljesen megtörtént.

6.3 Megfelelő tesztkörnyezet kialakítása
A páciens tesztelési környezete változó lehet, de a pácienst a faltól (vagy más, visszaverő felületként használható szilárd
felülettől) legalább 1 m távolságra kell elhelyezni.

1. Olyan falat válasszon, amelynél a páciens legalább egyméter távolságban lehet a fixációs pont előtt.

2. Helyezze el a rendszerhezmellékelt egyik fixációs pontot a falon oly módon, hogy apáciens helye közvetlenül a fixációs
pont előtt legyen.

6.4 A szemüveg elhelyezése a páciensen
A megfelelően felhelyezett szemüveg kényelmesen ül az orrnyergen, és a teszt alatt nem csúszik le. A nem megfelelően
felhelyezett, lecsúszó szemüveg pontatlan erősítési értéket okozhat.

Megjegyzés• További információkat talál az ICS Impulse oktató videóban vagy a www.icsimpulse.com weboldalon.

Figyelem•A szemüveg illeszkedése fontos. Ha a szemüveg illeszkedése nem megfelelő, lehetséges, hogy a gyűjtött
adatok nem lesznek pontosak. Lecsúszott szemüveg gyakran okoz pontatlan (túl magas) erősítési értékeket.

Miután elhelyezte a szemüveget a páciensen, és rögzítette a szíjat, nézze meg a szemüveg illeszkedését a páciensarcán. Ha
a szemüveg és apáciens arca között hézagok vannak, a szemüveg megcsúszhat.
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Aszemüveg helytelen illesztése

1. Mielőtt a szemüveget apáciensre teszi, ellenőrizze a következőket:

– a szemüvegen új, használatlan arcpárnavan. Lásd A szemüveg előkészítése► 9.

– a tükör tiszta. Lásd Szerviz, tisztítás és karbantartás► 56.

Megjegyzés•Az egyszer használatos, eldobható arcpárnát minden új páciensnél cserélni kell.

Figyelem•Nem megfelelő tisztítás karcolhatja a tükör felületeit.

2. Szükségesetén cserélje ki a szíjat. Lásd Szerviz, tisztítás és karbantartás► 56.

3. Helyezze el a szemüveget a páciens arcán az orrnyeregre.

4. A szíjat vezesse a páciens feje mögé, a fülei fölött.

5. A szíj legyen elég szoros, hogy a szemüveg a tesztelés alatt ne csússzon le.

6. Csíptesse a kábelkapcsot a páciens ruházatára a váll fölött oly módon, hogy tesztelés közben a kábelek rugalmasan
követhessék a fejmozgásokat.

7. Ellenőrizze, hogy a szemek teljesen nyitva vannak, és a szemhéjak nem zavarják a pupilla észlelését. Szükség esetén a
szem körül igazítsa el a bőrt.
A szemüveg alsó részét elemelve az arctól húzza le a szem alatti bőrt, és helyezze vissza a szemüveget, amely ily módon
ahelyén tartja a bőrt. A szemüveg felső részét elemelve az arctól húzza fel a szem feletti bőrt, és helyezze vissza a
szemüveget, amely ily módon a helyén tartja abőrt.

8. Szemrevételezéssel ellenőrizze a szemüveg illeszkedését.
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Aszemüveg helyes illeszkedése

6.5 A rendszer beállítása a pupilla megfelelő észlelésére és nyomon
követésére

6.5.1 Laterális teszt
1. Válasszameg az Impulse Type (Impulzus típus paramétert) Laterális.

2. Spontán vagy szemmozgás (fejimpulzus alatti pillantásváltás) által kiváltott nystagmust mutató pácienseknél válassza a
Spontaneous Nystagmus (Spontán szemtekerezgés) jelölőnégyzetet. Ha spontán vagy szemmozgás által kiváltott
nystagmust mutató páciensnél kiválasztja ezt a jelölőnégyzetet, nem fordul elő megfelelő impulzusok nem megfelelő
elvetése.

3. Helyezze el a pácienst legalább egy méterre a fal előtt (információért lásd Vizsgálati előkészületek► 8).

Megjegyzés•A Center (Közép) gomb a Lateral (Oldalirányú) Impulse Type (Impulzus típus) opció kiválasztásakor
letiltott.

4. Pozícionálja a vizsgált területet (ROI) a pupilla köré.
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– kattintson a zöld dobozra, és húzza azt a pupilla középpontjára, vagy

– kattintson a pupillára, hogy a zöld doboz belsejében a középpontba hozza azt.

5. A Video (Videó) ablakban válassza ki amegjelenített kép típusát: Grayscale Image (Szürkeárnyalatos kép) (A) vagy
Pupil Location (Pupilla elhelyezkedése) (B).

Megjegyzés•Ha a szem videófelvételét készíti, válassza a Grayscale Image (Szürkeárnyalatos kép) opciót.

6. Ha a pupilla észlelése nem volt automatikus, válasszaaz Auto Threshold (Automatikus küszöbérték) opciót. A rendszer
apupillára centrálja a szálkeresztet.

7. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen mereven a fixációspontra. A pupilla nyomon követésének értékelése a szálkereszt
megfigyelésével: Ha a szálkereszt nem tudja követni apupillát (körben ugrál és nemmarad apupillára irányítva),
beállításához mozdítsael a küszöbérték csúszkát.

A pupilla észlelés biztosítja, hogy a rendszer kalibrálás és adatgyűjtés közben megfelelően követi a pupillát.

Megjegyzés•Az Image Display (Képmegjelenítés) Pupil Location (Pupilla elhelyezkedése) beállítása mellett
további beállításokkal távolítsa el a pupilla fehér kör alakú területén kívüli esetleges fehér területeket.

8. A ROI pozíció elfogadásához válassza azOK gombot.

9. Folytassa a szemüveg csatlakoztatásával (Calibrate (Kalibrálás)► 14 ).

6.5.2 LARP vagy RALP teszt
Ez az eljárás feltételezi, hogy a tesztet a Laterális teszt után hajtják végre.

1. Válasszameg az Impulse Type (Impulzus típus paramétert) LARP vagy RALP. Az impulzus típusának megválasztása
meghatározza, hogy a giroszkópok melyik síkja (vagyis melyik fejgörbe) legyen félkövér a valós idejű görbén.
Meghatározza az oktatógörbék alakját is.

2. Spontán vagy szemmozgás (fejimpulzus alatti pillantásváltás) által kiváltott nystagmust mutató pácienseknél válassza a
Spontaneous Nystagmus (Spontán szemtekerezgés) jelölőnégyzetet. Ha spontán vagy szemmozgás által kiváltott
nystagmust mutató páciensnél kiválasztja ezt a jelölőnégyzetet, nem fordul elő megfelelő impulzusok nem megfelelő
elvetése.
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Megjegyzés•Ha LARP/RALP teszt végzése közben a Center (Közép) elemre kattint, beállítja a fej helyzetéről
visszajelzést adó referenciapontot.. A gomb le van tiltva ha a Head Position Feedback During LARP/RALP (Fej
pozíció visszajelzés LARP/RALP teszt alatt) le van tiltva az Options (Opciók) ablakban Lásd a Referencia kézikönyv-
ben.

3. Biztosítsa, hogy a páciens feje nem mozog, és az tökéletesen a középpontban van. Kattintson a Center(Központosítás)
elemre.

4. Mozgassaa fejet jobbra (LARP teszt) vagy balra (RALP teszt), amíg a fej helyzetének visszajelző grafikonján a fej és a
hallójáratok színe zöldre változik.

5. Pozícionálja a vizsgált területet (ROI) a pupilla köré.

– kattintson a zöld dobozra, és húzza azt a pupilla középpontjára vagy

– kattintson a pupillára, hogy a zöld doboz belsejében a középpontba hozza azt.

6. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen mereven a fixációspontra. A pupilla nyomon követésének értékelése a szálkereszt
megfigyelésével: Ha a szálkereszt nem tudja követni apupillát (körben ugrál és nemmarad apupillára irányítva),
beállításához mozdítsael a küszöbérték csúszkát.

7. A ROI pozíció elfogadásához válassza azOK gombot.

Megjegyzés•A LARP/RALP tesztnél érvényben maradnak a Laterális tesztnél kiszámított kalibrációs értékek.

8. Amennyiben ennek a tesztnek az elindítása előtt elvégezték a Laterális tesztet, folytassa a következővel: Fejimpulzus
adatok gyűjtése► 18.
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6.6 Calibrate (Kalibrálás)

Figyelem• Ezen eljárás alatt mindkét lézer bekapcsolt állapotban van. Ne nézzen közvetlenül a lézerekbe. Ha
nem a jelen leírásban megadott kontroll értékeket vagy beállításokat, illetve eljárási lépéseket használják, az veszélyes
sugárzást eredményezhet.

1. Mindkét lézer bekapcsolásához kattintson a Lasers On (Lézerek be) opcióra.

2. Kérje apácienst olyan elhelyezkedésre, hogy a fixációs pont mindkét oldalán a bal és jobb oldali pontok egyenlő
távolságban legyenek.
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3. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen először a bal pontra, majd a jobbra. A Video (Videó) ablakban jelölje be azt az
opciót, hogy a szálkereszt továbbra is kövesse a pupilla mozgását.

Megjegyzés•A bejövő adatokat monitorozza a Real Time Trace (Valós idejű görbe) opció segítségével. A fejgörbe
(narancssárga/kék/rózsaszínű) és a szemgörbe (zöld) megfigyelésével eldöntheti, hogy a páciens túlzottan pislogva
mozgatja a fejét vagy szemeit (ahelyett, hogy mereven nézve a fixációs pontra), illetve nem követi az adott
utasításokat (nem kooperatív).

4. Amennyiben a szálkereszt nem követi a pupillát (ugrál és nemmarad apupillára koncentrálva), a küszöbérték csúszka
mozgatásával korrigáljon.

A kalibrációs eljárásban a pácienst megkérik, hogy váltakozva nézzen két, a lézerek bekapcsolásakor megjelenő pont
irányába. A páciens pillantásának irányváltásakor a rendszer nyomon követi a pupilla mozgását.

Megjegyzés•Amikor a páciens nem kalibrálható (például, a látás olyan gyenge, hogy a páciens nem látja a fixációs
pontot vagy a lézersugarak pontját), használja az alapértelmezett kalibrációs pontokat (∆ = 21), aDefault
(Alapértelmezett) opcióra kattintva.

A két lézersugár fénypontja közötti szemmozgásmérése és kalibrálása a két lézerespont ismert távolsága alapján
történik. A kalibrációs értékek a középponttól balra és jobbra 7,5 fokkal elhelyezkedő képpontok helyével függnek
össze. A bal és jobb oldal közötti különbség egyenlő a képpontok számával a szem 15 fokos elmozdulása esetén.
Ezeknek az értékeknek a segítségével analizálják a szemmozgást az impulzus tesztelés során.

Figyelem• Az eljárással egyidejűleg a lézer bekapcsolt állapotban van. Ne nézzen közvetlenül a lézerekbe. Ha
nem a jelen leírásban megadott kontroll értékeket vagy beállításokat, illetve eljárási lépéseket használják, az veszélyes
sugárzást eredményezhet.

5. Kattintson a Run (Futtatás) opcióra.

6. Kérje meg a pácienst, hogy tekintsen rá a fixációs pontra, és ne mozgassa a fejét.
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7. Kérje meg a pácienst, hogy kövesse a lézer fénypontot.

A rendszer automatikusan menti a kalibrációs értékeket. A tárolt kalibrációs érték használható mind a 3 fejimpulzus
teszthez. Laterális, LARP, RALP. A tesztek között nincs szükség újrakalibrálásra, ha a szemüveget nem mozgatták. Ha
kilép apáciensfájlból és újramegnyitja azt, ismét el kell végezni a kalibrálást.

Kalibráció ellenőrzése
1. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen a fixációs pontra, és kis szögben (kb. 10 fokkal) mozdítsa el apáciens fejét.

2. Ellenőrizze, hogy a szem és a fej sebességei megfelelnek egymásnak.

Good calibration (Megfelelő kalibrálás) - A szem és a fej sebességei megfelelnek egymásnak.

Gyenge kalibrálás - A szem sebessége túl kicsi
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Poor calibration (Gyenge kalibrálás) -A szem sebessége túl nagy

3. Ha a szem és a fej sebessége nem felel meg egymásnak, újra kell kalibrálnia, illetve át kell tekintenie apáciens korábbi
vizsgálatait.

Megjegyzés•Ha a páciensnek kis frekvenciájú fejforgatásnál nyomkövető gyors szemmozgásokat kell
végeznie, ez vagy vestibularis károsodásra vagy kisagyi rendellenességre vagymindkettőre utalhat. Ha a teszt
során a páciens kis frekvenciájú fejforgatásoknál nyomkövető gyors szemmozgásokat végez, ajánlatos az
impulzus teszt eredményeit óvatosan értelmezni. A normál határértékeken KÍVÜL ESŐ adatok perifériás
és/vagycentrális rendellenességre utalhatnak.

4. Ha a kalibrációt ellenőrizte és elégedett az eredménnyel, kattintson az Accept (Elfogadás) opcióra.

Megnyílik a Collection (Gyűjtés) ablak, és a szoftver elkezdhet fejimpulzus adatokat gyűjteni.

Figyelem•A kalibrálás elvégzése után nem ajánlott a szemüveg áthelyezése a páciens fején.
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7 Megjegyzések/videofelvétel hozzáadása
A tesztre vonatkozó megjegyzések bevihetők a vizsgálat előtt, közben, illetve a vizsgálat után. Megjegyzések hozzáadásához
vagy módosításához kattintson aRemarks (Megjegyzések) ablakfülre. A szerkesztési eszközökre vonatkozó információkért
lásd aReferencia kézikönyv helyen.

A Video ablakban megjelenik a szem képe.

Ha az adatgyűjtéssel egyidejűleg el kívánja indítani a videofelvételt is, jelölje be az Auto Record (Automatikus felvétel)
jelölőnégyzetet (B). A felvétel manuális vezérlése: a felvétel indításához kattintson a Record (Felvétel), leállításához a Stop
(Leállítás) opcióra.

8 Fejimpulzus adatok gyűjtése
Különféle fejimpulzus opciók beállítására vonatkozó információkért lásd Referencia kézikönyv.

Megjegyzés•A rendelkezésre álló ideiglenes páciensfájl lehetővé teszi, hogy páciensadatok bevitele nélkül indítsa a
tesztelést. Új páciensfájl létrehozásához vagy meglévő páciensfájl megnyitásához tanulmányozza a Páciensadatok
bevitele/listák► 5dokumentumot.
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1. Az Impulses (Impulzusok) beállítás (A) határozza meg, hány érvényesbal és jobb oldali impulzus szükséges a teszt
automatikusan leállásaelőtt. (A rendszer nem fogadja el az impulzust, ha a fejimpulzus végzése nemmegfelelő vagy a
képkockasebesség 219 képkocka/másodperc alá csökken.)
Ha az aktuális tesztmérésben módosítani akarja az ajánlott minimális fejimpulzusok számát, kattintson a fel vagy le
nyilakra vagy közvetlenül írja be a számot. A fejimpulzusok javasolt minimális száma bal oldali és jobb oldali impulzusok
esetében egyaránt húsz (20).

Megjegyzés•Az impulzus legfeljebb 999-ig tetszőleges számra beállítható. Az alapértelmezett számok beállításához
lásd a Referencia kézikönyv helyen.
Tesztelés során bal és jobb oldali impulzusok esetében egyaránt érvényes impulzusok jelennek meg (B). A nem érvényes
bal és jobb oldali impulzusok (melyek sebessége kívül esik egy előre meghatározott tartományon) együttesen az
elutasított impulzusszámot növelik (C).

2. A teszt közben letiltott (szürkén megjelenő) Start (Indítás) gomb jelzi, hogy a rendszer kész a fejimpulzus adatgyűjtésre.
Ha a gomb aktív, a fejimpulzus adatok gyűjtésének elindításához a Start (Indítás) gombra kell kattintani.

Figyelem•Ha a páciens fejének mozgása közben hozzáér a szemüveghez vagy annak szíjához, a kamera elmozdulását
okozhatja, ami a gyűjtött adatokban műtermék keletkezését eredményezheti.

3. A páciens mögött állva tegye kezeit apáciens fejére, nem érintve a szemüveget és annak szíját.

Megjegyzés• További információkat talál az ICS Impulse oktató videóban vagy a www.icsimpulse.com weboldalon.

4. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen a fixációs pontra, és mozdítsa el a páciens fejét a referencia kézikönyvben leírtaknak
megfelelően ( aReferencia kézikönyv helyen. Fontos, hogy megnézze az ICS Impulse oktató videót.

5. A rendszer a minimális számú bal és jobb oldali impulzusok elérése után automatikusan leáll. A teszt manuális
leállításához kattintson a Stop (Leállás) (a gyűjtött adatok mentése) vagy Cancel (Mégse) (a gyűjtött adatok elvetése)
gombok valamelyikére.

Automatikusan megtörténik az adatok elemzése, és azok megjelennek a2D Analysis (2D analízis) ablakban. A teszt dátuma
és időpontja mellett megjelenik az eltelt idő is (D).
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9 Szem és fej mozgásainak monitorozása
Miközben végrehajtja a fejimpulzus tesztet, aReal Time Trace (Valós idejű görbe) és az Impulse (Impulzus) ablakokban
egyaránt megjelennek a fej és a szem görbéi, ezek segítségével értékelheti az éppen gyűjtött adatok minőségét.

'Real Time Trace' (Valós idejű nyomkövetés) ablak
Ebben az ablakban monitorozhatók a fej és a szemmozgásai a fejimpulzus teszt végrehajtása közben. A kiválasztott impulzus
típusa (Laterális, LARP vagy RALP) határozza meg, melyik fejgörbe félkövér. A félkövér fejgörbe az, amelyik a fejimpulzus
kiadásakor elmozdul. A másik két fejgörbének eléggé laposnak kell lennie. Ily módon ellenőrizhető, hogy az impulzust a
tesztelni kívánt csatornára adta ki. A teszt alatt amaximális mintasebesség másodpercenként 250 minta.

Az áramimpulzusnál megjelenik egy kezelői visszajelzés is:

• Zöld színű kör azt jelenti, hogy a fejimpulzust megfelelően adták ki.

• Narancssárga kör a fejimpulzus helytelen kiadását jelenti. Az adatgyűjtés ablakbanmegjelenő üzenet a hibák egyikére
figyelmeztet: az impulzus túlságosan lassú volt, illetve az impulzusban túl sok a túllövés, illetve a LARP vagy RALP teszt
végrehajtásakor rossz síkokat stimuláltak.

Ha inkább nem kívánja megjeleníteni a kezelői visszajelzést, lásd aReferencia kézikönyv helyen.

Impulzusablak
Ebben az ablakban a szürke oktatóvonalak képviselik amegfelelő fejimpulzus alakját, különféle sebességeknél. 100, 150,
200 és 250. Az oktatógörbék alakja függ a választott impulzus típusától (Oldalirányú, LARP, RALP). Narancssárga színben,
negatív sebességekkel megjelenő fejgörbe jobbra irányuló mozgásokat reprezentál. Kék színben, pozitív sebességekkel
megjelenő fejgörbe balra irányuló mozgásokat reprezentál.

A tényleges fej- és szemgörbék a szürke oktatóvonalak fölött egymásra helyezve jelennek meg. A szemgörbe zöld színű. Az Y
tengelymentén fehér pontok jelzik a gyűjtött impulzusok sebességét.
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A gyűjtési algoritmus valós időben analizálja az éppen gyűjtött adatokat. Ha a fejimpulzusmegfelel az algoritmus
kritériumainak, a gyűjtési ablakban megjelenik az elfogadott fejimpulzusok száma. Az oktatógörbéhez hasonló fejimpulzus
jellemzően elfogadott (érvényes) fejimpulzusnak számít.

A tényleges fejgörbék (amelyek ebben apéldában kékek) és az oktatóvonalak összevetésével biztosítható, hogy a vizsgálatot
végző minőségi fejimpulzusokat teljesít, és az analízisbe csak megfelelő adatok kerülnek be.

Megjegyzés• További információkat talál az ICS Impulse oktató videóban vagy a www.icsimpulse.com weboldalon.

10 Egyetlen teszt adatainak elemzése
A teszteredmények analízise megtekinthető a 2D vagy 3D Analysis (2D vagy 3D analízis) ablakcsoportban.

A megtekintési módok (normál mód vagy nagyított mód) közötti átkapcsolásra vonatkozó információkért lásd Referencia
kézikönyv.

Erősítésablak
Az Erősítés a szemmozgások és a fejmozgások sebességének aránya. Megjelennek az egyedi erősítések és az átlagos erősítés.
A Gain (Erősítés) ablakban az erősítés értékei az Y tengely mentén, a megfelelő csúcssebességek pedig az X tengely
mentén jelennekmeg. (A csúcssebesség az adott fejimpulzus tesztet reprezentáló mind a 175 mintára vonatkozó maximális
sebesség). Ha vannak 1,2 és 3 közötti egyedi erősítések, az erősítésgrafikon 1,2 fölött automatikusan skáláz.

Magas erősítési értékeket eredményezhet ezeknek a problémáknak valamelyike, vagy a kombinációjuk.

1. A szemüveg lecsúszása. Győződjön meg róla, hogy a szíj nagyon kényelmes, a szemüveg vezetékét lazán kapcsolták a
páciens jobb vállához vagy gallérjához, valamint a habszivacs párna és a páciens arca között nincs rés. A szemüveg
elhelyezésének helyes és helytelen módja a következő képeken látható: A szemüveg elhelyezése a páciensen► 9.
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2. A páciens túl közel van a fixációs ponthoz. Ha a páciens 1 m-nél közelebb van, a szemek konvergenciája miatt
nagyobbak lesznek a VOR erősítések. ICS Impulse használata közben ne legyen a pácienssel szemben állva azÖn orra a
fixációspont. Ha ezzel a módszerrel végzi a tesztet, az eredmény nagyobb VOR erősítés lesz.

3. Ha kizárta az 1 és 2 lehetőséget, előfordulhat, hogy a páciens Menier-féle betegséget mutat. (1)

Csak a bal vagy csak a jobb oldali erősítés megtekintéséhez kattintson a Display (Megjelenítés) fülre és kattintson a Left
(Bal) vagy Right (Jobb) jelölőnégyzetre. A bal és jobb oldali erősítés egyszerre megtekinthető, hamindkét jelölőnégyzetet
megjelöli. A grafikon tetején jelmagyarázat azonosítja a bal oldali és jobb oldali értékeknél használt színeket.

A fehér zónában lévő adatok a normál határértékeken belül vannak. A világosszürke adatok egyoldali károsodásra utalnak. A
sötétszürke területen lévő adatok kétoldali károsodásra utalnak. (A határvonalak meghatározása normatív adatkutatás szerint
történik.(2))

Az erősítésgrafikonon a jobb és bal oldali átlagokat X jelöli. A grafikon fölött láthatóak a jobb és bal oldali átlagok értékei
(A), a jobb és bal oldali standard eltérések (B), valamint az aszimmetria (C).

(1)Manzari és mások Rapid fluctuations in dynamic semicircular canal function in early Meniere’s disease. Eur Arch
Otorhinolaryngol 14 Dec 2010.
(2)MacDougall HG, Weber KP, McGarvie LA, Halmagyi GM, Curthoys IS (2009) Fejimpulzus teszt videók: Diagnosztikai
pontosság a perifériás vestibuláris betegségeknél. Neurology 73 (14): 1134-1141.
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Relatív jobb-bal vestibulo-ocularis reflex aszimmetria (az Aszimmetria értéke) számítási módszere a következő.(1)

Lásd a Referencia kézikönyv.

Megjegyzés•A normatív adatok határvonalainak módosításához lásd a Referencia kézikönyv helyen.

Haegy adatpontnál látni akarja az erősítés és a csúcssebesség értékeit, mozgassa a kurzort az adott pont fölött, vagy
emeljen ki egy egyedi 2D görbét. Az ablakban apont mellett megjelenik az erősítésértéke (A). Az állapotsorban
megjelenik az erősítésés a csúcssebesség értéke is (B).

(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.

Otometrics - ICS Impulse USB 23

Felhasználói kézikönyv



A pont törléséhez kétszer kattintson rá az egérrel. Valamennyi eredeti adatpont helyreállításához kattintson a Display
(Megjelenítés) fülre, majd a Restore (Helyreállítás)opcióra.

Információs ablak
Az Info (Információ) ablakban található információk magyarázatáért lásd Referencia kézikönyv.

Megjegyzések ablak
A tesztre vonatkozó megjegyzések bevihetők a vizsgálat előtt, közben, illetve a vizsgálat után. Megjegyzések hozzáadásához
vagy módosításához kattintson aRemarks (Megjegyzések) ablakfülre. A szerkesztési eszközökre vonatkozó információkért
lásd aReferencia kézikönyv helyen.

Teszt ablak
A teszt ablakra (többek között a tesztválasztásra) vonatkozó információkért lásd Referencia kézikönyv.

Figyelem•Ha egy kiválasztott tesztet törölni kíván és a megjelenő kérdésre a Yes (Igen) gombbal válaszol, a rendszer
véglegesen törli a tesztadatokat. Nincs lehetőség a teszt visszanyerésére.
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Megjelenítő ablak
Az Erősítésgrafikon megjelenésének módosításához (a kijelzett oldal megjelenítéséhez, ill. eltüntetéséhez) kattintson a Left
(Bal) és/vagy Right (Jobb) jelölőnégyzetre (mindkét erősítés, illetve csak abal oldali vagy csak a jobb oldali erősítés látható).

A 2D kijelző módosításához (a kijelzett oldal megjelenítéséhez, ill. eltüntetéséhez) kattintson aHead Velocity (Fej
sebessége) és/vagy Eye Velocity (Szem sebessége) jelölőnégyzetre (mindkét sebesség, illetve csak abal oldali vagy csak a
jobb oldali sebesség látható).

Reanalysis (Újraelemzés) ablak
A Reanalysis (Újraelemzés) ablakban biztosított beállítási lehetőségek magyarázatát lásd a következő helyen: Referencia
kézikönyv.

10.1 2D analízis
A grafikonokon látható adatok alapértelmezett színeit színvakok is könnyen meg tudják különböztetni. A grafikonok
alapértelmezett elrendezésében

• a fej és a szem bal oldali sebességadatai a bal oldalon találhatók

• a fej és a szem jobb oldali sebességadatai a jobb oldalon találhatók

Módosíthatja az egyes adattípusok színét és megváltoztathatja az elrendezést (left (bal oldali) adatok a bal oldalon és right
(jobb oldali) adatok a jobb oldalon vagy right (jobb oldali) adatok a bal oldalon és left (bal oldali) adatok a oldalon) a Head
Impulse (Fejimpulzus) Options (Opciók) ablakban. Lásd a Referencia kézikönyv

Csak a fej vagy csak a szem sebességének a megtekintéséhez kattintson a Display (Kijelzés) fülre és kattintson aHead
Velocity (Fej sebessége) vagy Eye velocity (Szem sebessége) jelölőnégyzetre. A fej és a szem sebessége egyszerre
megtekinthető, hamindkét jelölőnégyzetet megjelöli.

A fej bal oldali adatai kéken, a jobb oldaliak narancssárgán jelennek meg. A zöld színű szemadatokmutatják a fejimpulzus
alatti és utáni szemmozgásokat (VOR). A vörös színű szemadatok a gyors szemmozgásokat mutatják (más szóval, a követő
gyors szemmozgásokat). Az adatok megjelenítése: az Y tengelyen a sebességek, az X tengelyen az impulzusok
milliszekundumban, illetve a minták láthatók. A szoftver korábbi verziójából átalakított adatok esetén az X-tengelyen minták
jelennekmeg, ha az átlagos képkockasebesség 219-nél kisebb volt.
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Haegy adatpontnál látni akarja az erősítés és a csúcssebesség értékeit, valamint amegfelelő fej és szem sebességgörbéket,
mozgassaa kurzort az adott pont fölött. Az egyes görbék átgörgetéséhez először kattintson a kérdéses ablakban, majd
használja a fel/le nyilakat vagy az egérgombot. Kiválasztott impulzus törléséhez használja a Delete (Törlés) billentyűt.

Normál határértékek között
A fejimpulzus adatoknak ebben apéldájában mindkét oldal normál határértékek között van.Az Erősítésgrafikonon az összes
adatpont a normál tartományon belül van (a fehér területben).. A fejre vonatkozó adat nagyon jól formált fejimpulzusokat
mutat, a szemre vonatkozó adat pedig vestibularis szemreflexet (A) mutat, amely tükrözi a fejsebességeket. Előfordulhat
néhány gyors követő szemmozgás.
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Láthatógyors szemmozgások
Példa abal oldalon rendellenes vestibularis szemreflexet mutató fejimpulzusra, amelyet az erősítés válasz és a gyors követő
szemmozgások jeleznek. Az Erősítés grafikonon valamennyi adatpont a szürke tartományban látható, ami egyoldali
károsodásra utal. A fejadat nagyon jól formált fejimpulzust, a szemadat pedig nem megfelelő vestibularis szemreflexet (A)
mutat, ami nem tükrözi a fejsebességeket. Látható gyors szemmozgások esete áll fenn (B). A gyors szemmozgásokat
könnyebb vizualizálni a 3D analízisben.
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Rejtett gyors szemmozgások
Példa a jobb oldalon rendellenes vestibularis szemreflexet mutató fejimpulzusra, amelyet az erősítés válasz és a gyors
követő szemmozgások jeleznek. Az Erősítésgrafikonon valamennyi adatpont a szürke tartományban látható, ami egyoldali
károsodásra utal. Megjegyzendő az 56%-os aszimmetria. A jobb (rendellenes) oldal befolyásolja a bal (normális) oldalt. A
fejadat nagyon jól formált fejimpulzust, a szemadat pedig nemmegfelelő vestibularis szemreflexet (A) mutat, ami nem
tükrözi a fejsebességeket. Látható gyors szemmozgások esete áll fenn (B). A gyors szemmozgásokat könnyebb vizualizálni a
3D analízisben.
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10.2 Hex Plot
A Hex Plot ablakában áttekinthetők a közepes erősítések, valamint a kiválasztott tesztek esetében a 2D analízis grafikonjai. A
kezdetben kiválasztott tesztek ugyanazok, mint a 2D és 3D Analízis ablakokban kiválasztott tesztek.

Az Erősítés grafikont az átlagos erősítésértéknek megfelelő, változó hosszúságú sávok jelzik. A sávok egy hatszög belsejében
láthatóak. A hatszög mindegyik oldalán kétbetűs rövidítés jelenti a hat félkör alakú hallójárat egyikét:

• LA (left anterior, bal elülső) • RA (right anterior, jobb elülső)
• LL (left lateral, bal oldalsó) • RL (right lateral, jobb oldalsó)
• LP (left posterior, bal hátulsó) • RP (right posterior, jobb hátulsó)

A külső hatszög 1,0 átlagos erősítést jelent. A belső hatszög 0,5 átlagos erősítésnek felel meg.

Az erősítéscsíkok színe beállítható normatív küszöbértékeknek felel meg, a beállítások a Head Impulse (Fejimpulzus)
Options (Opciók) ablakban végezhetőek el. Lásd a Referencia kézikönyv

A grafikonokon látható adatok alapértelmezett színeit színvakok is könnyen meg tudják különböztetni. A grafikonok
alapértelmezett elrendezésében

• a fej és a szem bal oldali sebességadatai a bal oldalon találhatók

• a fej és a szem jobb oldali sebességadatai a jobb oldalon találhatók

Módosíthatja az egyes adattípusok színét és megváltoztathatja az elrendezést (left (bal oldali) adatok a bal oldalon és right
(jobb oldali) adatok a jobb oldalon vagy right (jobb oldali) adatok a bal oldalon és left (bal oldali) adatok a oldalon) a Head
Impulse (Fejimpulzus) Options (Opciók) ablakban. Lásd a Referencia kézikönyv

A teszt(ek) eltávolítható(ak) a kijelzőről, ha a Show (Megjelenítés) oszlopban a teszt neve melletti gombra kattint. Teszt(ek)
hozzáadható(ak) a kijelzéshez, ha a Show (Megjelenítés) oszlopban az egyes tesztnevekmelletti gombra kattint. A Hex Plot-
on való megjelenítéshez mindegyik típusból csak egy teszt választható ki.
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Megjegyzés•Amikor a hatszögletű diagram már nem látható, a tesztkiválasztás visszatér a 2D és 3D Analízis
ablakokban kiválasztott tesztekhez.

(A) Relatív jobb-bal vestibulo-ocularis reflex aszimmetria (az Aszimmetria értéke) számítási módszere a következő.(1)

Lásd a Referencia kézikönyv.

10.3 3D analízis
A grafikonokon látható adatok alapértelmezett színeit színvakok is könnyen meg tudják különböztetni. A grafikonok
alapértelmezett elrendezésében

• a fej és a szem bal oldali sebességadatai a bal oldalon találhatók

• a fej és a szem jobb oldali sebességadatai a jobb oldalon találhatók

(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.
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Módosíthatja az egyes adattípusok színét és megváltoztathatja az elrendezést (left (bal oldali) adatok a bal oldalon és right
(jobb oldali) adatok a jobb oldalon vagy right (jobb oldali) adatok a bal oldalon és left (bal oldali) adatok a oldalon) a Head
Impulse (Fejimpulzus) Options (Opciók) ablakban. Lásd a Referencia kézikönyv

Az adatok bármely szögből megtekinthetők. Ha különböző nézetekből akarja megtekinteni az adatokat, a bal egérgombot
lenyomva tartva forgassa el a képet kívánság szerint. Az eredeti nézethez aReset (Visszaállítás) gombbal térhet vissza (A).

Normál
A fejimpulzus adatoknak ebben apéldájában mindkét oldal normál határértékek között van.Az Erősítésgrafikonon az összes
adatpont a normál tartományon belül van (a fehér területben).. A fejre vonatkozó adat nagyon jól formált fejimpulzusokat
mutat, a szemre vonatkozó adat pedig vestibularis szemreflexet (A) mutat, amely tükrözi a fejsebességeket. Előfordulhat
néhány gyors követő szemmozgás.
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Láthatógyors szemmozgások
Példa abal oldalon rendellenes vestibularis szemreflexet mutató fejimpulzusra, amelyet az erősítés válasz és a gyors követő
szemmozgások jeleznek. Az Erősítés grafikonon valamennyi adatpont a szürke tartományban látható, ami egyoldali
károsodásra utal. A fejadat nagyon jól formált fejimpulzust, a szemadat pedig nem megfelelő vestibularis szemreflexet (A)
mutat, ami nem tükrözi a fejsebességeket. Látható gyors szemmozgások esete áll fenn (B). A jobb oldalon a lefelé mutató
tüskéket spontán nystagmus eredményezi.
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Rejtett gyors szemmozgások
Példa a jobb oldalon rendellenes vestibularis szemreflexet mutató fejimpulzusra, amelyet az erősítés válasz és a gyors
követő szemmozgások jeleznek. Az Erősítésgrafikonon valamennyi adatpont a szürke tartományban látható, ami egyoldali
károsodásra utal. Megjegyzendő az 56%-os aszimmetria. A jobb (rendellenes) oldal befolyásolja a bal (normális) oldalt. A
fejadat nagyon jól formált fejimpulzust, a szemadat pedig nemmegfelelő vestibularis szemreflexet (A) mutat, ami nem
tükrözi a fejsebességeket. Látható gyors szemmozgások esete áll fenn (B). Figyelje meg, hogy a rejtett gyors követő
szemmozgások közelebb vannak a fejadathoz, míg a látható gyors szemmozgások a fejadattól jobbra, távolabb voltak.
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11 Több teszt adatainak elemzése
Többszörös tesztmérések analízise megtekinthető a Progress Graphs (Folyamat jelző grafikonok) vagy Progress Data
(Folyamat adatai) ablakcsoportban. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy összehasonlítsa apáciensek különböző
időpontokban végzett tesztjeiből származó eredményeket. Tesztmérések összehasonlításával a felhasználó láthatja, hogy
van-e javulás vagy kompenzálás.

Ha három vagy több teszt áll rendelkezésre, az először megjelenő három: az első, a legutóbbi és a2D és 3D ablakban
aktuálisan megjelenített teszt. A teszt eltávolítható a kijelzőről, ha a Show (Megjelenítés) oszlopban a teszt neve melletti
gombra kattint. Teszt(ek) hozzáadható(k) a kijelzéshez, ha aShow (Megjelenítés) oszlopban az egyes tesztnevek melletti
gombra kattint.
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Megjegyzés•A megtekintésmód funkciója megegyezik a 2D és 3D analízisével. Lásd a Referencia kézikönyv .

Folyamat jelző grafikon
Ebben az ablakban négy tesztmérés tekinthető meg együtt. A 3D grafikonok megjelenése a 3D analízis► 30 szerinti azzal a
különbséggel, hogy ebben az ablakban több teszt is megjeleníthető. Négynél több teszt kiválasztása esetén a jobb oldalon
megjelenő görgetősávval mozgatható az ablak fel-le irányban.

A grafikonokon látható adatok alapértelmezett színeit színvakok is könnyen meg tudják különböztetni. A grafikonok
alapértelmezett elrendezésében

• a fej és a szem bal oldali sebességadatai a bal oldalon találhatók

• a fej és a szem jobb oldali sebességadatai a jobb oldalon találhatók

Módosíthatja az egyes adattípusok színét és megváltoztathatja az elrendezést (left (bal oldali) adatok a bal oldalon és right
(jobb oldali) adatok a jobb oldalon vagy right (jobb oldali) adatok a bal oldalon és left (bal oldali) adatok a oldalon) a Head
Impulse (Fejimpulzus) Options (Opciók) ablakban. Lásd a Referencia kézikönyv

A folyamat adatai
Megjelenik a Erősítés ablak► 21 helyen leírt erősítési grafikon, azzal a különbséggel, hogy az egyes teszteknél használt
azonosító színek jelmagyarázata a tesztválasztás ablakban jelenik meg.
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12 Munka jelentésekkel
Kattintson a Report (Jelentés) opcióra. Megnyílik aReport (Jelentés) ablak (A), amelyben megjelenik az alapértelmezett
jelentés.
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A grafikonokon látható adatok alapértelmezett színeit színvakok is könnyen meg tudják különböztetni. A grafikonok
alapértelmezett elrendezésében

• a fej és a szem bal oldali sebességadatai a bal oldalon találhatók

• a fej és a szem jobb oldali sebességadatai a jobb oldalon találhatók

Módosíthatja az egyes adattípusok színét és megváltoztathatja az elrendezést (left (bal oldali) adatok a bal oldalon és right
(jobb oldali) adatok a jobb oldalon vagy right (jobb oldali) adatok a bal oldalon és left (bal oldali) adatok a oldalon) a Head
Impulse (Fejimpulzus) Options (Opciók) ablakban. Lásd a Referencia kézikönyv

Megjegyzés•A Report Settings (Jelentés beállításai) ablakban határozható meg, hogy mely páciensadatokat és
létesítmény adatokat tartalmazza valamennyi jelentés. Lásd a Referencia kézikönyv . A Review Report Settings
(Jelentés beállítások áttekintése) ablakban határozható meg, hogy mely jelentés opciókat tartalmazza az aktuális
jelentés. Lásd a Referencia kézikönyv .

A jelentés Symptoms (Tünetek) vagy Impressions (Benyomások) jelentéslistából vett elemekkel történő szerkesztésére
vonatkozó információkért lásd Referencia kézikönyv.

Leletekhozzáadása
Közvetlenül beírhat szöveget a leletek mezőbe, illetve beilleszthet szöveget a leletek mezőbe az Ön által választott,
szokásosan használt szövegekből létrehozott makrók segítségével.

Leleteknek aMacro (Makró) jelentéslista makrójának beillesztésével való bevitelére vonatkozó információkért lásd
Referencia kézikönyv.

A leletmezőbe (B) bevitt szöveg megjelenik a jelentés Findings (Leletek) részében. A szerkesztési eszközök használatával
kapcsolatban lásd a Referencia kézikönyv helyen.

Jelentéseszköztár gombjai
Ezekkel az eszköztárgombokkal nyomtatható a jelentés, kiválasztott szöveg másolható és módosítható a jelentés
megjelenése:
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Ikon Ikon

A jelentés nyomtatása A jelentés oldalának megjelenítése 100%-os
nagyítással.

A kiválasztott szöveg másolásaa Clipboard-ra,
majd beillesztése más dokumentumokba
(Notepad, Word dokumentumokba stb.).

A jelentés megjelenítése teljes szélességében
az ablakban.

Az oldal nagyításának növelése. Az egész jelentésoldal megjelenítése az
ablakban.

Az oldal nagyításának csökkentése. Két jelentésoldal megjelenítése az ablakban,

Ezekkel az eszköztár-gombokkal létrehozható a jelentés, készíthető PDF-fájl, e-mailben elküldhető a jelentés ls frissíthető a
jelentés kijelzése:

Az alapértelmezett jelentés (változtatások nélküli) mentéséhez kattintson aSave (Mentés) opcióra. PDF formátumú
jelentés készítéséhez, vagy a jelentése-mailben való elküldéséhez kattintson a PDF, illetve E-mail opcióra.

Jelentésopciók áttekintése ablak
Ebben az ablakban előzetesen megtekintheti a páciensesetében létrehozott valamennyi ICS Impulsejelentést. (Ha az adott
páciensesetében még készítettek jelentést, az alkalmazás az alapértelmezett beállításokkal létrehoz egy jelentést.)

Új jelentést készíthet, amely több ICS Impulse tesztmérést egyesít egy jelentésben. Új jelentés létrehozásához kattintson a
New (Új) opcióra. Meglévő jelentés törléséhez kattintson a jelentésnevére és a Delete (Törlés) opcióra. A jelentés a
törlés után nem állítható vissza.

Megjegyzés•Ha az aktuális jelentés mindenfélemódosítás nélkül megegyezik az alapértelmezett jelentéssel, a New
(Új) ésDelete (Törlés) opciók csak a Save (Mentés) megnyomása után lesznek engedélyezettek.

Haa jelentéshez tesztet kíván hozzáadni, az IncludeResults From (Eredmények a következő helyről) listában kattintson a
tesztnév bal oldalán található jelölőnégyzetre. Ha ismételten rákattint a jelölőnégyzetre, a tesztet eltávolítja a jelentésből.

38 Otometrics - ICS Impulse USB

Felhasználói kézikönyv



A jelentésben szerepeltetendő mindegyik opció esetében kattintson a jelölőnégyzetre. Az összes lehetőséget beleveheti a
jelentésbe, ha aSelect All (Összes választása)menüpontra kattint. Ha egyik opciót sem akarja szerepeltetni a jelentésben,
kattintson a DeselectAll (Összes kiválasztásmegszüntetése) lehetőségre.

Megjegyzés• Egy oldalon kell megjelennie az egy tesztméréshez tartozó erősítésgrafikonnak és a 2D impulzus
grafikonoknak. Ha több tesztmérést választott, vagy előrehaladás-jelző grafikon is van, a jelentés többoldalas lesz. A
jelentésnem tartalmazhat 3D grafikonokat.

Opció Tartalmaz

Progress Data
(Folyamat adatok)

A folyamat adatait jelző ablakban megjelenített erősítésgrafikonok

MeanGains (Átlagos
erősítések)

az erősítésgrafikonon látható átlagoserősítés szimbólumok, a2D/3D ablakban való
megjelenésük szerint (az értékek alapértelmezésben láthatóak)

a folyamat adatai ablakban megjelenített, az erősítésgrafikonon látható átlagos erősítés
szimbólumok és értékek
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Opció Tartalmaz

GainGraph
(Erősítésgrafikon)

A 2D/3D ablakban megjelenített erősítésgrafikon

2D Impulse graphs (2D
impulzusgrafikonok)

a2D ablakban megjelenített szem- (gyors szemmozgások és VOR) és fejgörbék

Large 2D Impulse
graphs (Nagy 2D
impulzusgrafikonok)

a2D ablakban megjelenített szem- (gyors szemmozgások és VOR) és fejgörbék, az2D
Impulse graphs (2D Impulzus grafikonok) beállításnál nagyobb nyomtatásban.

Test Remarks (Teszt
megjegyzések)

apáciensfájlban lévő teszt megjegyzések

CalibrationGraph
(Kalibrációs grafikon)

a valósidejű görbe pillanatfelvétele a kalibráció-ellenőrzés közben

Test Info (Teszt
információ)

a gyűjtési és analízis algoritmusban elfogadott és elvetett fejimpulzusok száma, a2D/3D
ablak információs fülén megjelenítve (átlagos képkocka sebesség és a tesztanalízis
befolyásoló információs tényezők, mint például)

-A páciens spontán nystagmustmutat (amikor aTest Setup (Teszt beállítása)
ablakban bejelölték a Spontaneous Nystagmus (Spontán szemtekerezgés) opciót

-Követési paraméterekmegváltoztak (ha a Reanalysis (Újraelemzés) ablakban
módosították az értékeket)

Hex Plot (Hatszögletű
diagram)

tartalmazza a szem- (gyors szemmozgások és VOR), valamint a fejgörbéket és a
hatszögletű diagramot, a Hex Plot (Hatszögletű diagram) ablakban megjelenítve.

13 Videó felvétele és lejátszása
Felvétel
Szemvideó felvételénél a képméret kétféle lehet: Full Image (Teljeskép) vagy Region of Interest (Vizsgált terület).
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Full Image (Teljes kép)

Region of Interest (ROI, Vizsgált terület)
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Megjegyzés•A Video Remarks (Videó megjegyzések) fület választva megjegyzéseket írhat be a Video Remarks
(Videó megjegyzések) ablakban található szöveges mezőbe. A szerkesztési eszközök használatával kapcsolatban lásd a
Referencia kézikönyv.

Videofelvétel gombjai és választásai

Record (Felvétel) Videofelvétel indítása

Stop (Leállítás) Videofelvétel leállítása

Megjegyzés•A videofelvétel hosszára nézve nincs korlátozás;
azonbanminél hosszabb a videofelvétel, annál nagyobb lesz a
merevlemezen a fájl.

Reconnect Goggles (Szemüveg
újracsatlakoztatása)

Szemüvegújracsatlakoztatása (szoftver-hardver kapcsolat), a
következő hibaüzenet utasítása szerint:

ReconnectWebcam (Webkamera
újracsatlakoztatása)

Szinkronizált helyszíni videó újracsatlakoztatása a következő
hibaüzenet utasítása szerint:
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Videofelvétel gombjai és választásai

Eye Record Speed (Szemfelvétel
sebessége)

Full Image (Teljes kép) - Felvételi opciók: másodpercenként 30
vagy 60 képkocka
ROI (Vizsgálat terület) - Felvételi opciók: másodpercenként 30, 60
vagy 120 képkocka

Megjegyzés•Ha a videofelvétel másodpercenként 60 vagy
120 képkocka sebességgel készült, lejátszható lassú vagy
normál sebességgel. A lejátszás normál sebességnél egyes
képkockákat átugrik. A szemvideó tömöríthető is.

Room Video Recording (Helyszíni
videofelvétel)

Szinkronizált helyszíni videó be/ki kapcsolása. A helyszíni
videofelvétel mindig tömörített.

Room Record Speed (Helyszíni
felvétel sebessége)

Másodpercenként 15 vagy 30 képkocka választható. Minél nagyobb
aképkockasebesség, annál nagyobb a fájl mérete.

Mode (synchronized room video
only) (Mód) (csak szinkronizált
helyszíni videónál)

A videofelvétel színes vagy szürkeskálájú. Színes videó esetén a fájl
mérete nagyobb.

Felvehet csak szemvideót, illetve szemvideót helyszíni videóval. Egyesítheti a szem- és helyszíni videókat, ez apélda
mutatjaa keletkező fájl méretét 20 perces felvétel esetén.

Eye Video (Szemvideó, 60 képkocka/mp, tömörített)
Helyszíni videó (15 képkocka/mp, szürkeskálás)

Eye Video
(Szemvide-
ó)

Eye Video
Size
(Szemvideó
mérete)

Room Video
Size (Helyszíni
videó mérete)

Combined Video
File Size (Egyesített
videó mérete)

Time to Export
Combined Video
(Egyesített videó
exportálási ideje, perc)

ROI
(Vizsgált
terület)

458 MB 358 MB 2,27 GB 30-40

Full Image
(Teljes
kép)

954 MB 362 MB 2,51 GB 30-40

Lejátszás
A szoftver megjeleníti a kiválasztott páciensnél elkészített videók listáját (beleértve a fejimpulzus tesztelés során készült
videókat), mindegyik videofájlnál a következő információkkal:

• Date/Time (Dátum/időpont) - A videó készítésének dátuma és időpontja

• Type (Típus) - Azt jelzi, hogy a videó fejimpulzus tesztelés során készült (HI) vagy különállóan (VO = csak videó)
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• Fps (Képkocka/mp) - A videofelvétel képkockasebessége (képkocka/mp)

• Unique identifier (Egyedi azonosító) - Fájl megjelölhető adott célból (például rendellenes eredmények jelzésére),

kattintson a következő szimbólummal jelölt oszlopfejléc alatti négyzetre: .

• File Size (Fájlméret) -Az eye video(szemvideó) fájlmérete. Ha a felvétel során a helyszíni videót használták, a fájlméret
a szem- és helyszíni videó egyesített mérete.

Megjegyzés•A lemezterülettel való takarékosság érdekében fontos, hogy minden szükségtelen videót töröljön.

Videó lejátszás gombok és választások

Play (Lejátszás) A videó lejátszása

Pause (Szünet) Szünetelteti a videót

Stop (Leállítás) Leállítja a videót.

Delete Video (Videó törlése) Törli a videót.

Megjegyzés•A videó törlés után nem állítható vissza. A
lemezmeghajtón lévő hellyel való takarékosság érdekében ajánlott a
szükségtelen videók törlése.
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Videó lejátszás gombok és választások

Playback Speed (Lejátszási sebesség) A videofelvétel helye:

• másodpercenként 30 képkockát csak normál sebességgel lehet
lejátszani.

• másodpercenként 60 képkocka lejátszható normál vagy lassú
sebességgel.

• másodpercenként 120 képkocka lejátszható normál, lassú vagy
egészen lassú sebességgel.

Room Video Playback (Helyszíni videó
lejátszása)

A szinkronizált helyszíni videóval felvett helyszíni videó lejátszása. A
helyszíni videó minden sebességnél a szemvideó felvételével
szinkronizálva készül.

14 Rendszerbeállítások
Rendszergazda ablak
Ehhez az ablakhoz, amelyben létrehozhatók, szerkeszthetők és törölhetők felhasználói adatok, csak olyan felhasználóknak
van hozzáférésük, akiknek a felhasználói profiljában az Add User as Administrator (Felhasználó hozzáadása
rendszergazdaként) bejegyzés szerepel.

Szintén itt állítható be a megosztott fájlok (videókPDF formátumú jelentések, export, import) helye. További
információkért lásd A videókhoz, exportálásra, importálásra szolgálómegosztott hálózati helymódosítása ► 54.

Lista műveletek
A felhasználói adatok az információ típusa szerinti oszlopokban elválasztva jelennek meg. Vezetéknév, utónév,
felhasználónév stb.

Listák átrendezése A sorrend módosításához kattintson az oszlop fejlécére. Például, a
sorrend A-Z-ről Z-A-ra való módosításához kattintson a Last Name
(Vezetéknév) fejlécre.

Oszlopszélességmódosítása Két szomszédos oszlopfejlécben kattintson a két oszlopot
elválasztó vonalra. A kurzor kétfejű nyíl alakúra változik. Az
oszlopszélességnöveléséhez vagy csökkentéséhez húzza el a
kurzort.

Új felhasználó beállítása

Fontos •Állítson be legalább egy felhasználót rendszergazdai jogosultságokkal.

1. Kattintson a New (Új) elemre.
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2. A felhasználónak rendszergazdai jogosultságokat adhat az AddUser as Administrator (Rendszergazda felhasználó
hozzáadása) (A) opcióra kattintva. Ez a beállítás lehetővé teszi a felhasználó számára a következőket:

• felhasználó hozzáadása, szerkesztése vagy törlése,

• megosztott fájlok (videó, PDF formátumú jelentések, import és export) hálózati helyének megadása,

• az alkalmazási licenc és a firmver frissítése, valamint

• a rendszerbeállítások módosítása.

3. A felhasználót feljogosíthatjaa rendszerbeállítások módosítására, ha az Allow User to Change System Settings
(Engedély a felhasználónak rendszerbeállítások módosítására) (B) opciót választja. Ez a beállítás hozzáférést biztosít a
felhasználónak akövetkezőkhöz:

• Normatív adatok erősítése küszöbvonalainak beállítása

• Levelezési jelentésekhez használt e-mail beállítások beírása

• Milyen adatok kerüljenek be a jelentésbe a páciensről, a létesítményről és a kezelőről

• Adatbázisműveletek végrehajtása

• GDT interfész beállítások beírása

• Módosítsa a követő gyors szemmozgások paramétereit és állítsa vissza az alapértelmezett paramétereket

Ezekre abeállításokra vonatkozó információkért lásd Referencia kézikönyv.

Megjegyzés•A felhasználónév és a jelszó egyaránt megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

4. Adatok bevitele. A csillaggal (*) jelölt mezőket kötelező kitölteni.

5. A változások mentéséhez kattintson a Save (Mentés) opcióra. A Cancel (Mégse) gombra kattintva elvetheti a
változásokat.
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Felhasználói adatok szerkesztése
1. Válasszaki a listáról a felhasználót.

2. Kattintson az Edit (Szerkesztés) gombra.

3. Szerkessze a változásokat, és győződjönmeg róla, hogy valamennyi csillaggal (*) jelölt kötelező mezőt kitöltötte.

4. A változások mentéséhez kattintson a Save (Mentés) opcióra. A Cancel (Mégse) gombra kattintva elvetheti a
változásokat.

Felhasználói fiók törlése
1. Válasszaki a listáról a felhasználót.

2. Kattintson a Delete (Törlés) gombra.

3. Kattintson az OK gombra.

Kiegészítő rendszerbeállítások
• Munkaállomás beállításai

• Létesítményinformáció

• Jelentésbeállításai

• OTOsuite Vestibular Adatbázis

• GDT interfész

Lásd a következőt: Referencia kézikönyv.
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15 Telepítés és beállítás

Fontos •A korábbi verziójú (firewire és USB csatlakozással ellátott) szemüvegek nem kompatibilisek a
OTOsuite Vestibular2.0 vagy későbbi verziókkal.

Ebben a részben leírjuk az ICS Impulse rendszer felállításának elvégzéséhez szükséges lépéseket.

• A OTOsuite Vestibular szoftver telepítése

• A szemüveg csatlakoztatása

• A szinkronizált helyszíni videó telepítése

• Minta jelentéslisták importálása (csak szerveren történő telepítéseknél nem szükséges)

• Demo adatok importálása

• Testreszabás a létesítményére

• Adobe Reader telepítése

• Hálózatos adatbázis ésmunkaállomás beállítása (önálló telepítés esetén nem szükséges)

15.1 Minimális számítógépes követelmények

Operációs rendszer 64-bit: Windows 8 Pro vagyWindows 7 Professional
32- bit: Windows 8 Pro, Windows 7 Professional ésWindows XP Professional (SP3 vagy
magasabb)

CPU Intel i5 processzor

Memória 64-bit (Windows 8 vagyWindows 7): 6 GB
32-bit (Windows 8 vagyWindows 7 vagyWindows XP): 4 GB

Lemezterület 300 GB

Csatlakozók Egy USB 2.0 (a szemüvegnek) és egy
USB 2.0 vagy USB 3.0 (a szinkronizált helyszíni videónak)

DVDmeghajtó DVD R/W

Monitor 1600 x 900 képernyőfelbontás

Komponensek Egér, billentyűzet

15.2 Szoftver telepítés

Megjegyzés•A OTOsuite Vestibular szoftver eltávolításával, újratelepítésével, javításával vagy frissítésével
kapcsolatban lásd a következő részt: Referencia kézikönyv.
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Telepítés indítása

Megjegyzés• Lehetséges hibaüzenetek és teendők megjelenésük esetén:
Firewall (Tűzfal) üzenetek: Engedélyezzen hozzáférést.
User Account Control (UAC, Felhasználói fiók kezelése) üzenet: Windows 7 vagy Windows 8 rendszereknél megjelenhet
a User Account Control (UAC, Felhasználói fiók kezelése) opcióra hivatkozó üzenet. Fogadja el ezt az üzenetet, mivel az
nem eredményez hibát.
-Microsoft webkamera vagy SQL szerver hibaüzenetei: Ha a Microsoft új Windows frissítéseket telepített, és a
számítógépet nem indították újra, hibaüzenet jelenhet meg. Indítsa újra PC-jét és kezdje újra a szoftver telepítését.

1. Mentsenminden esetlegmegnyitott fájlt, és lépjen ki minden programból.

2. Helyezze be az OTOsuite Vestibular DVD-t.

Megjegyzés•Ha a számítógép beállítása automatikus futtatás, a telepítés elindul. Ha nem aktív azAutoRun

(Automatikus futtatás) opció, keressemeg a DVD-n a következő ikont:

3. Kattintson a setup (beállítás) opcióra. (Lehetséges, hogy be kell zárnia aDVD tartalom mappáját.)

4. HaWindows 7 vagyWindows 8 operációs rendszere van, megjelenik egy biztonsági párbeszéd. Kattintson a Yes (Igen)
gombra.

5. A OTOsuite Vestibular szoftver telepítéséhez a számítógépen telepítve kell lenniük bizonyos alkalmazásoknak (például a
WindowsTelepítő segédprogramnak). Az esetleg hiányzó alkalmazás(oka)t párbeszédablak sorolja fel.
- Kattintson az Install (Telepítés) gombra. Az alkalmazás(ok) telepítése után a számítógép újraindul.
- Jelentkezzen be a számítógépre. A telepítés automatikusan folytatódik.

6. Megjelenik az 'Üdvözöljük' képernyő Kattintson a Next (Következő) gombra.

7. Jelölje be az I accept the terms in the license (Elfogadom a licencfeltételeket) választ, és kattintson aNext
(Következő) gombra.

8. Megjelenik az AnonymousUsage Statistics képernyő. Kattintson a Next (Következő) gombra.

Megjegyzés•Alapértelmezésként megtörténik az Eqatec alkalmazás telepítése. A Rendszerbeállítások Error logs
(Hibanaplók) oldalán ezt ki lehet kapcsolni. Ha a rendszer csatlakozott az internethez, az Eqatec összegyűjti a
számítógépes információkat és a kezeletlen kivételeket. Ez az információ későbbi felülvizsgálatoknál segít megérteni és
megoldani problémákat. Nem történik olyan páciensadat vagy bármely más információ gyűjtése, amely
azonosíthatná a létesítményt vagy az adott számítógépet. Ez az információgyűjtés is csak akkor történik, ha a
számítógép csatlakozik az internetre.

Megjegyzés•A OTOsuite Vestibular szoftver telepítése alatt hivatkozások láthatók különböző más, installálás alatt
lévő kapcsolt programokra. Ezek a programok többek között: SQL szerver (OTOsuite Vestibular adatbázis), Access
DatabaseEngine (Access adatbázis motor, támogatja a Chartr adatbázist) és Infragistics (jelentés készítése).
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Telepítés típus kiválasztása
A telepített OTOsuite Vestibular szoftver konfigurációja lehet kliens/szerver vagy önálló. A kliens/szerver konfigurációban
egyetlen szerveren van az adatbázis egy vagy több munkaállomáshoz, amelyen telepítették a OTOsuite Vestibular szoftvert.
A kliens/szerver konfigurációjú telepítést javasoljuk hálózati domének segítségévek beállítani. Munkacsoportok használata
nem javasolt, mert mindegyik számítógépen ugyanazt a felhasználónevet és jelszót kellene használni. Önálló
konfigurációban egyetlen számítógépen van az adatbázis és a OTOsuite Vestibular alkalmazások is.

Válassza ki a OTOsuite Vestibular szoftver telepítési módját.

• Standalone installation (Önálló telepítés)
Tároljaaz SQL adatbázist és aOTOsuite Vestibular alkalmazást (nincs további kliens)
Válasszaa Standalone (Önálló) opciót és kattintson aNext (Tovább) Folytassa itt: A telepítés befejezése► 51.

• Network installation - Server(Hálózat telepítése - Szerver)
Tároljaaz SQL adatbázist és aOTOsuite Vestibular alkalmazás korlátozott verzióját (A korlátozott verzió támogatja a
páciensfájl kezelését (Páciensbejegyzések létrehozása, importálása és exportálása), a rendszerbeállítások módosítását és
az adatbáziskezelést. Nem teszi lehetővé tesztek megtekintését vagy tesztadatok gyűjtését.) Folytassa a Szerver, ill.
Mindkettő telepítésével (Szerver, ill. mindkettő telepítése ► 50).

• Network installation - Client(Hálózat telepítése - Kliens)
Tároljaa OTOsuite Vestibular alkalmazást
Folytassa a National Instruments szoftver telepítésével (Kliens telepítése ► 50).

• Network installation - Both (Client/Server)(Hálózati telepítés - Mindkettő (Kliens/Szerver))
Tároljaaz SQL adatbázist és aOTOsuite Vestibular alkalmazást. További klienseket is támogathat.
Folytassa a National Instruments szoftver manuális aktiválását (Szerver, ill. mindkettő telepítése► 50).

Szerver, ill. mindkettő telepítése
A telepítés elindítása előtt határozzameg a szükséges telepítés típusát:

• Csak szerver - aOTOsuite Vestibular adatbázis és azOTOsuite Vestibular adatbázis korlátozott verziójának (adatok
archiválása, ill. háttérmentése) telepítése történikmeg.

• Mindkettő (szerver és kliens)

1. Válasszaa Server (Szerver) vagy Both (Mindkettő) opciót és kattintson a Next (Következő) gombra.

Megjegyzés• Jóllehet (az SQL szerver által használt) portszámot módosítani lehet, javasoljuk a képernyőn megadott
szám használatát.

2. Jegyezze fel a Port Number (Port száma) és Server Computer Name (Szerver számítógép neve) adatokat, mert ezek
minden kliensszámítógép számára szükségesek. (Nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépeknél az információk
kinyomtathatók aPrint (Nyomtatás) opcióra kattintva.

3. Ha a Both (Mindkettő) opciót választotta, kattintson a Next (Következő) gombra és folytassa a National Instruments
szoftver aktiválásával (A telepítés befejezése► 51).

4. Ha a Server (Szerver) opciót választotta, kattintson a Next (Következő) gombra és folytassa a telepítés további
lépéseivel (A telepítés befejezése ► 51).

Kliens telepítése
1. Válasszaa Client (Kliens) opciót és kattintson a Next (Következő) gombra.

2. Írja be a szerver telepítésekor kapott portszámot és a számítógép nevét.
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3. Kattintson a Next (Következő) opcióraés folytassa a telepítést ( A telepítés befejezése ► 51).

A telepítés befejezése
1. Kattintson az Install (Telepítés) gombra. A megjelenő állapotablak tudósít a telepítés előrehaladásáról.

2. Server only(csak szerveren történő) telepítéseknél kattintson a Finish (Befejezés) gombra és folytassa demo adatok
importálásával (Demo adatok importálása► 53).

3. Minden más telepítés esetében kattintson a Finish (Befejezés) gombra és folytassa a szemüveg csatlakoztatását (A
szemüveg csatlakoztatása► 51)..

15.3 A szemüveg csatlakoztatása

Megjegyzés•A szoftver aktuális verziója nem támogatja a korábbi szemüvegverziót, amelynél a számítógéphez való
csatlakozás interfész dobozon keresztül történt. A jelenlegi szemüvegverziót egyetlen kábel kapcsolja közvetlenül a
számítógéphez.

1. Vegye le a szemüveglencséről a fedelet.

Megjegyzés•Őrizze meg a fedelet. Használaton kívül tegye vissza a szemüvegre a fedelet, hogy a lencsék nem
porosodjanak be.

2. Csatlakoztassa azUSB tápkábelt a számítógép 2.0 USB csatlakozójához.

3. Ha telepíti a szinkronizált helyszíni videót, folytassa a következővel: A szinkronizált helyszíni videó telepítése► 51.

Egyéb esetekben az alkalmazás megnyitásához kattintson az Asztalon található OTOsuiteV ikonra .

15.4 A szinkronizált helyszíni videó telepítése

Megjegyzés•Ha használni akarja a helyszíni videót OTOsuite Vestibular opcióval, meg kell vásárolnia az Otometrics-
től a szinkronizált helyszíni videó szoftver licencét.

Fontos •Indítsa el az eljárást szétkapcsolt szinkronizált helyszíni videóval.

1. Lépjen akövetkező helyre: http://www.microsoft.com/hardware/en-us/d/lifecam-studio

2. Válasszaki az operációs rendszert (A).

3. Töltse le a LifeCam fájlt. Például, ha a Windows 7 operációs rendszert választotta, töltse le a 32-bites és 64-bites
Windows 7 LifeCam 3.6 fájlt (B).
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4. Kattintson kétszer a végrehajtható LifeCam.exe fájlra, és kövesse az utasításokat.

Megjegyzés• Lehetséges hibaüzenetek és teendők megjelenésük esetén:
Microsoftwebkamera vagy SQL szerver hibaüzenetei: Ha a Microsoft új Windows frissítéseket telepített, és a
számítógépet nem indították újra, hibaüzenet jelenhet meg. Indítsa újra PC-jét és kezdje újra a szoftver telepítését.

5. A szinkronizált helyszíni videó telepítésének befejeztével az alkalmazás megnyitásához kattintson az asztalon található

OTOsuiteV ikonra.

15.5 Minta jelentéslisták importálása
A következő minta jelentéslisták importálhatók:
Tünetek, benyomások ésmakrók.

1. Kattintson a Head Impulse (Fejimpulzus) fülre.

2. Kattintson a Report (Jelentés) opcióra.

3. Kattintson a Symptoms... (Tünetek), Impressions... (Benyomások) vagy
Macros... (Makrók...) opcióra

4. Kattintson az Import (Importálás) opcióra.

5. Importáláshoz kattintson a (helyes nyelvű) megfelelő fájlra. Impulse symptoms (Impulse tünetek), Impulse
Impressions (Impulse benyomások) vagy Impulse Macros (Impulse makrók).

6. Kattintson az Open (Megnyitás) gombra.

7. Kattintson a Save (Mentés) opcióra.
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Megjegyzés•Ha frissít vagy modul (például LARP/RALP) hozzáadását végzi, ajánlott a benyomásokat és a makrókat
újra importálni. A korábban importált benyomások és makrók testre szabott értékei megmaradnak.

15.6 Demo adatok importálása

Megjegyzés• Importálhatók a demo adatok, ezáltal különböző diagnózisok esetében megtekintheti a
páciensadatokat.

1. Ha a Patients (Páciensfájlok) ablak meg van nyitva, kattintson a Patient list (Pácienslista) opcióra.

2. Kattintson a Patient Import (Páciensfájl importálása) opcióra.

3. Kattintson az Open folder (Mappa megnyitása) gombra. Az Import (Importálás) mappa kiemelten jelenik meg.

4. Kattintson az Import (Importálás) mappa alatti Demodata (Demo adatok) mappára és kattintson az OK gombra.

5. Válassza ki a Patient (Páciensfájl) Import (Importálás) ablakban megjelenő valamennyi páciensfájlt.

6. Kattintson az Import (Importálás) opcióra.

7. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzés•Ha frissít és modult ad hozzá (például LARP/RALP), javasolt esetleges új demo adatfájlok importálása.
Ez elősegíti, hogy megismerje az új modult.

15.7 Testreszabás a létesítményére
Önálló telepítések esetében minden egyes munkaállomásnál, amelyre telepítették a szoftvert, írja be a létesítményre
jellemző adatokat. Hálózatos telepítéseknél, ha a létesítményre jellemző adatokat beírja az egyik kiszolgálóállomáson, az
adatok mindegyik kiszolgálónál megváltoznak.

Megjegyzés•Az első bejelentkezésnél a OTOsuite Vestibular szoftver alapértelmezett felhasználónevet és jelszót ajánl
fel. Miután hozzáadott egy rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználót, a rendszer már nem ajánlja fel
ezt az alapértelmezett felhasználónevet és jelszót (a megfelelő mezők üresek). A további bejelentkezéseknél használja az
új felhasználónevet és jelszót.

1. Kattintson a System Settings (Rendszerbeállítások) opcióra.

2. Felhasználó beállításához és rendszergazdai jogosultságokkal való felruházásához kattintson a Administrator
(Rendszergazda)elemre.
Lásd Rendszerbeállítások► 45. Folytassa további felhasználók beállításával.

3. Kattintson aWorkstation Settings (Munkaállomás beállításai) opcióra és a listából válassza ki aprogram kívánt nyelvét.

4. Az alkalmazás újraindításához és a nyelvváltoztatás befejezéséhez kattintson a Yes (igen) opcióra.

5. Kattintson a Facility (Létesítmény) Info (Információk) opcióra, és írja be a létesítményre vonatkozó információkat. Lásd
aReferencia kézikönyv .

Otometrics - ICS Impulse USB 53

Felhasználói kézikönyv



6. A beállítások (mint például az irányítószám helye vagy a papírméret)módosításához kattintson a Report Settings
(Jelentés beállításai) opcióra. Lásd a Referencia kézikönyv helyen.

15.8 Adobe Reader telepítése
A jelen kézikönyv digitális változatának eléréséhez a számítógépen telepíteni kell az Adobe Reader programot. Szükség
esetén telepítse a mellékelt OTOsuite Vestibular DVD-n lévő példányt.

1. A DVD-n tallózva keresse meg azAdobe Reader fájlt.

2. A telepítés elindításához kattintson kétszer azAdobe Reader programra (válasszon nyelvet), és kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.

3. Önálló telepítés esetén a telepítés befejeződött.
A folytatás minden más esetben a következőképpen történik: A videókhoz, exportálásra, importálásra szolgáló
megosztott hálózati helymódosítása ► 54.

15.9 A videókhoz, exportálásra, importálásra szolgáló megosztott hálózati hely
módosítása
A Add User as Administrator (Rendszergazda felhasználó hozzáadása) profillal rendelkező felhasználók ezzel az eljárással
módosíthatják a fájlok tárolási helyét.

Megjegyzés•Amikor OTOsuite Vestibular telepítése hálózatosan történik, a videó- és jelentésfájlok alapértelmezett
tárolási helye az összes kliens által elérhető szerver számítógépen található. A fájlok alapértelmezett exportálási és
importálási helye az egyes kliens állomásokon található.

1. Kattintson a System Settings (Rendszerbeállítások) ésAdministrator (Rendszergazda) opcióra.

2. A kívánt mappára léphet a Browse... (Tallózás...) opcióra kattintva.
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Megjegyzés•Ha a hálózaton választ mappát, az legyen megosztott mappa.

3. Válasszaki a mappát és kattintson azOK gombra.

A mappa új helye megjelenik a OTOsuite Vestibular Storage Locations (Tárolási helyek) ablakban.

Megjegyzés•A módosított helyek esetében az új fájlok tárolása az új helyen történik. Például, ha videófájlok
esetébenmegváltozik a hely, a rendszer új videófelvételeket az új helyen tárol.
Új hely esetében a meglévő fájlokat a korábbi helyről át kell helyezni az új helyre.

16 Tartozékok

Tartozékok

Kézikönyveket/Videók ICS Impulse Gyors útmutató 7-50-11300-EN
7-50-11300-DE
7-50-11300-ES
7-50-11300-FR
7-50-11300-IT

ICS Impulse Oktató videó 8-49-82700-DE

8-49-82700-EN
8-49-82700-ES

8-49-82700-FR

8-49-82700-IT

8-49-82700-US

Szoftver OTOsuite Vestibular 8-49-90300

Szemüveg Arcpárnát 120/pkg 8-62-50200

Szíj egységet 8-35-34200

Optikai tisztítókendő
***Menny.: min. 3 db***

7590527

Fixációspont
(2 db lap/csomag)

1-26-44000

Szinkronizált helyszíni videó Microsoft Life Cam USB Kamerával 2-25-08805
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Tartozékok

Kábelek Kábelkapcsot 8-35-36900

Táska/Szerelőkészlet Hordtáska 8-35-36700

Készlet falra szereléshez 8-62-45600

17 Szerviz, tisztítás és karbantartás
Az ICS Impulse rendszer berendezése nem igényel megelőző karbantartást. Tartsa be a tisztításra és karbantartásra
vonatkozó következő ajánlott útmutatást.

• Tartsa aberendezést tisztán és lehetőség szerint pormentesen. A por eltávolításához puha ruhát vagy kefét használjon.

• A szemüveg burkolatát szükség esetén enyhe mosószeres vízzel megnedvesített ruhával tisztítsa. A szemüvegbelsejébe
ne kerüljön nedvesség. A hűtőventilátort ne érje nedvesség.

Figyelem•A szemüveg alkatrészeit ne permetezze a tisztító oldattal, illetve ne merítse abba. Ez szennyezheti az
elektronikát és/vagy az optikát.

• A tükröt és/vagy a kamerát szükség esetén a mellékelt tisztítókendővel tisztítsa. A tükör felületén lévő ujjnyomok a
pupillapontatlan észlelését okozhatják. Ha akamera vagy a tükör nem tiszta, adatgyűjtés közben műtermékek láthatók.

Figyelem•A tükör vagy a kamera nem megfelelő tisztítása karcolhatja a felületeket.

Figyelem•A szemüveg burkolatának belsejében kis hűtőventilátor található. A ventilátor lapátjait tartsa
akadálymentesen.

Aszíj cseréje
1. Vegye ki az arcpárnát.

2. Toll segítségével nyomja le a műanyagkapcsot, és húzza ki a szemüveghez kapcsolt szíjkapcsot.
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3. Ismételje meg aműveletet a másik oldalon.

4. A szíjon lévő mindkét kapocsból vegye ki a vezetéket.

5. Vegyen elő új szíj egységet.

6. Kapcsolja be a szíj kapcsait a szemüveg mindkét oldalán.

7. Csatlakoztassa a vezetéket a szíj mindkét oldalán.

18 Egyéb referenciák
További információkért lásd az online súgót: (Referencia kézikönyv a(z) OTOsuite Vestibular helyen), amely az ICS Impulse
USB berendezésre vonatkozó részletes referencia információkat tartalmaz. További információkat azICS Impulse oktató
videóban találhat, vagy a következő helyen: www.icsimpulse.com.

19 Szabványok
Az1085 típusú ICS Impulse berendezés a GN Otometrics A/S cégtől

Interfész

USB 2.0 a PC-hez
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Tápegység

A készülék áramellátása USB-n keresztül (5 V egyenáram, 500 mA)

Teljesítmény jellemzők

Bemenetek Monokuláris (csak jobb szem)

Mintavételezési sebesség Fejimpulzus tesztnél 250 Hz
30, 60 vagy 120 Hz lehetőség videofelvétel esetében

Szem nyomon követése 100 pixel x 100 pixel.

Szoftver Windowsgrafikus felhasználói interfészNagyteljesítményű analízis szoftver;
Tesztadatok tárolása adatbázisban; Páciensadatok és tesztadatok fejlett kezelése

Lézerspecifikációk

Hullámhossz Maximum660 nm

Kimenő teljesítmény Maximum0,9 mW

Felmelegedési idő

<1 perc

Működésimód

Folyamatosműködés

Tilos aberendezés használata gyúlékony anesztetikumok (gázok) jelenlétében.

Méretek

Szemüveg Hosszúság 7,25 inch (18,4 cm)

Szélesség 0,5 - 1,75 inch (1,3 - 4,4 cm)

Magasság 1,75 inch (4,4 cm)

Tömeg

Szemüveg 2,1 uncia (60 g)

Kalibrálás

A rendszert nem kell kalibrálni

Osztályozás

II osztály

B típus
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Működési környezet

Hőmérséklet +15 - +29° C (59 - +84.2° F)

Rel. páratartalom 30 - 90%, nem kondenzáló

Légnyomás 700 - 1060 hPa

-20° C (-4° F) alatti vagy +60° C (140° F) fölötti hőmérsékleten való működés a készülék maradandó károsodását okozhatja.

Tárolásés kezelés

Hőmérséklet -20 - +60° C (-4 - +140° F)

Rel. páratartalom <90%, nem kondenzáló

Légnyomás 500 - 1060 hPa

20 Gyártó
GN Otometrics A/S
9 Hoerskaetten, DK-2630 Taastrup
Dánia

+45 45 75 55 55
+45 45 75 55 59

www.otometrics.com

20.1 A gyártó felelőssége
A gyártó kizárólag a következő feltételekkel tekintendő felelősnek aberendezés biztonságát, megbízhatóságát és
teljesítményét érintő hatásokkal kapcsolatban:

• Valamennyi szerelési műveletet, bővítést, módosítást vagy javítást aberendezés gyártója vagy a gyártó által
meghatalmazott személy(ek) hajt(anak) végre.

• A berendezést EN/IEC előírásoknak megfelelő elektromos szerelvényekhez csatlakoztatják.

• A berendezést a kezelési utasítás szerint használják.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy a berendezés üzembiztonsága, megbízhatósága és teljesítménye tekintetében minden
felelősséget elhárítson, amennyiben aberendezés szervizelését vagy javítását harmadik fél végzi.

21 Figyelmeztető megjegyzések
A kézikönyv olyan információkat és figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyek betartásával biztosítható az abban tárgyalt
eszközök és szoftver biztonságos teljesítménye. Minden esetben be kell tartani a vonatkozó önkormányzati szabályokat és
rendelkezéseket.
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A GN Otometrics termékeket csak a GN Otometrics által jóváhagyott eszközökkel való használatra tervezték. A nem
jóváhagyott alkatrészekből származó hatások összegződése fokozott elektromos szivárgást okozhat. Az ICS Impulse rendszer
valamennyi része alkalmas a páciens környezetében való használatra.

Ha az ICS Impulse rendszert teszteszközzel kapcsolatban használja, győződjönmeg arról, hogy a teszteszköz kézikönyvében
szereplő valamennyi információt,az óvintézkedéseket és figyelmeztetéseket betartja.

Tesztmodulok és teszteszközök biztonsági specifikációi vonatkozásában lásd amegfelelő kézikönyveket.

1. A ICS ImpulseRendszerszemüveg vagy az interfész doboz belsejében nincsenek a felhasználó által szervizelhető
alkatrészek. Biztonság kedvéért és a garanciamegszűnésének elkerülése érdekében elektromos orvosi berendezések
szervizelését és javítását kizárólag aberendezés gyártója, illetve meghatalmazott műhely szerviz személyzete végezheti.
Meghibásodás esetén részletesen írja le a hibát és forduljon a forgalmazóhoz. Hibás berendezés használata tilos.

2. Az egységet ne érjék folyadékok. Ne kerüljön az egységbe nedvesség.

3. Tilos aberendezést gyúlékony anesztetikumok (gázok) jelenlétében használni!

4. A kalibráláshoz használt eszköz 2. osztályú lézer termék. A lézer fénysugár a szemüveg elejéről indul ki, egy szilárd
felületre.

Figyelem •Nenézzen közvetlenül a lézerfénybe. Ha nem a jelen leírásban megadott kontroll értékeket vagy
beállításokat, illetve eljárási lépéseket használják, az veszélyes sugárzást eredményezhet.

5. Ajánlott az egységet olyan környezetben telepíteni, ahol a sztatikus elektromosság mennyisége minimális. Ajánlott
például antisztatikus padlóburkolat alkalmazása.

6. A berendezés semelyik része nem használható étkezés, elégetés céljára, illetve a jelen kézikönyv "Felhasználási
terület" részében meghatározottól eltérő célokra.

7. A készülék normál elektronikus hulladékként ártalmatlanítható, a helyi szabályozás szerint.

8. A berendezés kimenő szerelvényeihez csatlakozó tartozékok biztonsági okokból legyenek azonosak a rendszerrel
szállított tartozékok típusával.

9. Az eszköznek a hálózatról való lekapcsolásához távolítsa el azUSB kábelt.

10. Soha ne érintse egyidejűleg a pácienst és nem orvosi alkatrészeket, mint például a laptopot, ill. a számítógépet vagy a
nyomtatót.

11. Elektromágneses terek jelenléte zavarhatja a megfelelő mérések felvételét. Az ICS Impulse rendszer kamerái és
giroszkópjai elektromos zavarokra érzékenyek. Kerülje a sztatikus elektromos kisüléseket és az elektromágneses
mezőket.
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12. Az ICS Impulse rendszerhez való csatlakoztatás alatt a páciensnél soha nem alkalmazható defibrillátor vagy
nagyfrekvenciás sebészeti berendezés.

13. Bőrirritáció vagy kényelmetlenség esetén haladéktalanul hagyja abba a berendezés használatát.

14. A GN Otometrics által megadottakon kívül bármely harmadik féltől származó szoftver (alkalmazások, programok vagy
segédprogramok) telepítése kockáztatja a rendszer biztonságát vagy hatékonyságát.

15. Az ICS Impulse rendszer telepítését és üzembe helyezését a jelen kézikönyvben megadott EMC információk szerint kell
végrehajtani. Hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések hatással lehetnek elektromos orvosi készülékekre.
Az ICS Impulse Rendszer interferálhat egyéb, CISPR emissziós követelmények szerinti berendezésekkel.

16. Ha az erre a készülékre megadottól különböző tartozékokat és kábeleket használ , az az ICS Impulse rendszer fokozott
emisszióját vagy csökkent zavartűrését okozhatja. Lásd a tartozéklistát a következő helyen: Referencia kézikönyv.

17. Az ICS Impulse rendszer nem használható más berendezések mellett, illetve azokra állítva, ha az ilyen elhelyezésmégis
szükséges, ellenőrizni kell a berendezés vagy a rendszer normál működését abban az elrendezésben, amelyben
használni fogják.

18. A szemüveg burkolatának belsejében kis hűtőventilátor található. Abban a valószínűtlen esetben, ha a hűtőventilátor
elakadna, a szemüveg pácienssel érintkező felületének hőmérséklete 42,2° C-ra emelkedhet.

19. Figyelmeztető megjegyzések:

A berendezés USB csatlakozóhoz való csatlakoztatásánál a következőt kell figyelembe venni:

• A berendezés legyen avonatkozó EN/IEC biztonsági szabványok, pl EN/IEC 60950 szerint tanúsított.

• Páciens környezetében csatlakoztatott berendezés használatára nézve lásd 1. Megjegyzés. Biztosítsa,
hogy az orvosi elektromos rendszer megfelel az EN 60601-1 vagy IEC 60601-1 (2005) 3. kiadás
előírásainak.

1. megjegyzés: Az ICS Impulse rendszer orvosi elektromos rendszer része. Orvosi elektromos rendszer
összeállításakor az összeállítást végző személy vegye figyelembe, hogy ha olyan berendezést csatlakoztat,
amely nem felel meg ugyanazon biztonsági követelményeknek, mint az ICS Impulse rendszer, a rendszer
általános biztonsági szintje csökkenhet. Az ICS Impulse rendszert úgy tervezték, hogy megfeleljen az EN
60601-1 or IEC 60601-1 (2005) 3. kiadás előírásainak, amennyiben aPC-t, a nyomtatót stb. a páciens
környezetén kívül, vagyis kb. 1,5 méternél (5 lábnál) távolabb helyezik el.

22 Szimbólumok meghatározása
ICS
ImpulseRend-
szer

FIGYELEM! Lézersugárzás. Ne nézzen a fénysugárba. 2. osztályú lézer termék.

Otometrics - ICS Impulse USB 61

Felhasználói kézikönyv



ICS
ImpulseRend-
szer

A figyelmeztetésekkel és óvintézkedésekkel kapcsolatban tanulmányozza a
felhasználói kézikönyvet.

Kövesse a használati utasítást.

Megfelel az IEC60601-1 szabvány szerinti 'B' típus előírásainak.

C
UL US®

ORVOSI - Áramütés, tűz és mechanikai veszélyek tekintetében kizárólag az UL
60601-1, első kiadás, 2003 CAN/CSA-22.2 No. 601.1-M90 előírásaival van
összhangban.

A berendezésre érvényes az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira
vonatkozó 2002/96/EK irányelv.

Élettartamuk végén valamennyi elektromos és elektronikus terméket, elemet és
akkumulátort különválasztva kell gyűjteni. Ez a követelmény az Európai Unióban
érvényes. Ezeket a termékeket ne ártalmatlanítsa vegyes háztartási hulladékként.

Készülékét és tartozékait visszaküldheti azOtometrics cégnek vagy bármelyik
Otometrics szállítónak. Az ártalmatlanításra vonatkozó tanácsért fordulhat a helyi
hatóságokhoz is.

X X X X

Megfelel az orvosi eszközökre vonatkozó 93/42/EK irányelvnek.

Csak egyenárammal használható.

(A szemüvegre vonatkozik.)

Megfelel az IEC 60601-1 biztonsági szabvány II. osztályú előírásainak.

22.1 Címkék helye
Az ICS Impulse berendezésen található címkék áttekintéséhez lásd Referencia kézikönyv.
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megjegyzések
• Az ICS Impulse USB berendezés az orvosi elektromos rendszer része, ezért különleges biztonsági óvintézkedések

vonatkoznak rá. Ezért gondosan be kell tartani a jelen dokumentumban ismertetett telepítési és működtetési
utasításokat.

• Az ICS Impulse USB berendezés működését zavarhatják hordozható és mobil nagyfrekvenciás kommunikációs készülékek,
például mobiltelefonok.

Útmutatás és gyártói nyilatkozat - berendezések és rendszerek elektromágneses emissziói

AzICS Impulse USB berendezés azalább megadott elektromágneses környezetben használandó. AzICS Impulse USB berendezés felhasználójánakmeg kell

győződnieróla, hogy aberendezést ilyen környezetben használják.

Emisszió teszt Megfelelőség Elektromágneseskörnyezet - útmutatás

RFemissziók

CISPR 11

1.csoport AzICS Impulse USB csak belső funkcióihozhasznál RFenergiát. Ezért RF emissziója

nagyon alacsony,valószínűleg nemokoz interferenciát közeli elektromos

berendezéseknél.

RFemissziók

CISPR 11

Aosztályú AzICS Impulse USB berendezés használható minden nemháztartási létesítményben és

olyan létesítményben, amely közvetlenül csatlakozik kisfeszültségű,háztartási célú

épületeket ellátó közüzemi táphálózathoz.
Harmonikusemissziók: IEC 61000-3-2 Aosztályú

Feszültségingadozások/vibráló emissziók:

IEC 61000-3-3

Megfelel

Zavartűrés - valamennyi berendezés és rendszer
Az ICS Impulse USB rendszert nem tesztelték elektromágneses zavartűrés szempontjából.
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