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1 Bevezetés
Gratulálunk! Ön mostantól egy fejlett új ICS Impulse rendszer tulajdonosa, amelyet a sydney-i egyetemen doktor Ian
Curthoys, Michael Halmagyi és mások közreműködésével fejlesztettek ki.

Hogy ICS Impulse rendszeréből a legtöbbet hozza ki, rendelkezésére áll egy felhasználói kézikönyv, gyors útmutató(k) és egy
oktató videó(k). A felhasználói kézikönyv elektronikus verziója megtalálható az alkalmazásban. Ez a kézikönyv az
OTOsuite Vestibular új verzióinak telepítésekor mindig frissül. Reméljük, hogy használatát könnyűnek találja majd és az
abban foglalt tippek és információk nagyobb adatgyűjtési pontosságot eredményeznek, mivel azok összefüggenek az Ön
vestibular-rendellenességgel kapcsolatos vizsgálataival, a teszteredményekkel, a jelentésekkel és a páciensadatok
visszakeresésével.

1.1 Eszközleírás
Az ICS Impulse egy hardver és szoftverkombináció. A páciens egy könnyű, szorosan illeszkedő szemüveget visel, amelyre egy
nagyon apró, nagyon könnyű, nagyon gyors USB-s videokamerát és egy félig ezüstözött tüköröt erősítettek. Ez az átlátszó
tükör a kamerába tükrözi a páciens szemének a képét. A szemet egy alacsony szintű, infravörös LED-del világítja meg, amely
a páciens számára nem látható. A szemüvegen lévő apró érzékelők mérik a fej mozgását. A teljes szemüvegrendszer igen
könnyű, de ennek ellenére biztosan rögzíteni kell a fejhez, hogy elkerülje a szemüveg lecsúszását. A szoftver rögzíti és kijelzi
a "fejimpulzus teszt" során gyűjtött adatokat. Az alapvető fejimpulzusteszt úgy kezdődik, hogy a vizsgáló a szemüveget viselő
páciens mögött áll. Amíg a pácienst megkérik, hogy nézzen mereven az előtte lévő felületre helyezett fixációs pontra, a
vizsgáló kis szögben (körülbelül 10–20 fokban) vízszintesen elfordítja a páciens fejét röviden, gyorsan és váratlanul,
változtatva az irányt és a sebességet. A szemüveg a fejről és a szemről is gyűjt adatokat. A giroszkóp a fejmozgás sebességét
méri (stimulus). A nagy sebességű kamera rögzíti a szem képét. A(z) OTOsuite Vestibular szoftver feldolgozza a fej
sebességadatait és a szemmozgás (válasz) sebességadatait. A fejmozgás és a szemmozgás adatainak szimultán megjelenítése
lehetővé teszi az orvos számára annak meghatározását, hogy a válasz a normál határértéken belül van-e.

A OTOsuite Vestibular rögzíti és kijelzi a Dinamikus és az Szemmozgatás tesztek során gyűjtött adatokat is. A Dinamikus
vizsgálat során a pácienst egyik pozícióból és másikba mozgatják. A Dix-Hallpike példában a páciens ülő helyzetben van, a
fejét elforgatják 45 fokban az egyik irányba, majd ülő pozícióból hanyatt fekvő pozícióba kell helyezkednie. Az
Szemmozgatás teszt során a páciens különböző irányokba néz vagy különböző környezetek alatt. A Szemmozgás teszt
esetében a páciens ülő helyzetben van, és így kell balra, jobbra, fel, le és középre néznie. A Szemmozgás teszt látással vagy
látásgátlóval is elvégezhető. A Dinamikus és Szemmozgatás vizsgálatok esetében is a fejről és a szemről is gyűjt adatokat.
Az apró érzékelőben található gyorsulásmérő méri a fej helyzetét. A rendszer feldolgozza az adatokat, majd a szoftver
megjeleníti a páciens fejének helyzetét, valamint mozgásait a vizsgálat során. A nagy sebességű kamera rögzíti a szem képét.
Az OTOsuite Vestibular szoftver feldolgozza a szem sebességadatait (válasz). A rendszer kielemzi a szemmozgást, hogy
megállapítsa a lassú fázissebességeket (LFS). A begyűjtött fejadatokat a rendszer csak arra használja, hogy megjelenítse a
páciens fejmozgását (ha van), valamint irányítsa a vizsgálót, hogy a páciens feje a vizsgálat szempontjából a megfelelő helyen
legyen. Ezt nevezzük „fejpozíció visszajelzésnek". A lassú fázissebességeket mérő vizsgálatoknál a szempozíció-görbét és a
lassú fázissebesség-pontokat a rendszer egy grafikonon jeleníti meg. Az Szemmozgatás esetében két vizsgálat áll
rendelkezésre, a VOR és a Aszimmetrikus eltérés, amelyek nem LFS vizsgálatok. A VOR (vestibularis szemreflex)
engedélyezi a vizuális VVOR és VOR elnyomás (VORS ) vizsgálatokat is. Ez a vizsgálat nagymértékben hasonlít a fejimpulzus
vizsgálathoz, de a fejmozgás lassabb (0,5 Hz) és kisebb fokban (10 fok) történik. A VVOR vizsgálat esetében a páciens ül,
miközben a vizsgáló a páciens fejét az egyik irányból a másikba mozgatja (mint egy szinuszgörbe), miközben a páciens egy fix
pontot néz. A VORS vizsgálat esetében a páciens ül, a vizsgáló a páciens fejét az egyik irányból a másikba mozgatja (mint egy
szinuszgörbe), miközben a páciens a szemüvegből az egyik lézer segítségével kivetített mozgó pontot nézni. Az elemzés
hasonló a fejimpulzus elemzéséhez, ahol a fejmozgás és a szemmozgás adatainak szimultán megjelenítése lehetővé teszi az
orvos számára annak meghatározását, hogy a válasz a normál határértéken belül van-e. A Aszimmetrikus eltérés
vizsgálatban (más néven takart vagy váltakozó takarású vizsgálat) a páciens ül, a vizsgáló pedig letakarja, majd felfedi a

8 Otometrics - ICS Impulse USB

1 Bevezetés



szemét. Az OTOsuite Vestibular szoftver méri a letakart és felfedett szempozíció-görbét, és megjeleníti az átlagos
szempozíció változást.

1.2 Felhasználási terület
Az ICS Impulse rendszer a vestibuláris-okuláris reflex (VOR) és a nystagmus értékelését végzi a szem és a fej mozgásainak
mérésével, felvételével, megjelenítésével és analizálásával.

1.3 Célfelhasználók

Megjegyzés •Az ICS Impulse rendszert csak szakképzett orvosi személyzet használhatja.

Ez a kézikönyv leírja a készülék és a szoftver használatát a gyermekek és felnőttek vestibularis rendszerének vizsgálatához. A
kézikönyv feltételezi, hogy az olvasóknak előzetes ismereteik vannak az eljárás alapját képező orvosi és tudományos
tényekről. Ebből az okból kifolyólag a kézikönyv a vizsgálati módszereket csak olyan mértékben érinti, amely szükséges az ICS
Impulse rendszer megfelelő és biztonságos alkalmazásához.

További információkat az vHIT oktató videóban vagy awww.icsimpulse.com honlapon talál. A www.headimpulse.com
honlapon többet is megtudhat az ICS Impulse mögött álló kutatómunkáról.

1.4 A kézikönyv ismertetése
Ez az útmutató megtanítja az OTOsuite Vestibular-ban és a különböző OTOsuite Vestibular modulokban történő
navigációhoz szükséges alapfunkciók használatát. Ezek közé olyan főfunkciók is beletartoznak, mint például a vizsgálati
eredmények nyomtatása, a páciens kezelése, a felhasználói adminisztráció, valamint az adat- és készülékkezelés.

Képzés
Ajánlott, hogy a vizsgálat megkezdése előtt alaposan tanulmányozza az OTOsuite Vestibular-t és a vizsgálati eszközt. Tekintse
meg a► 83. oldalon található képzési mód információit, hogy megtanulja, hogyan kell megfelelő fejimpulzus manővert
elvégezni, mielőtt megkezdené a vizsgálatot.

1.4.1 ICS Impulse Biztonság
A kézikönyv olyan információkat és figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyek betartásával biztosítható az ICS Impulse rendszer
biztonságos működése.

Vigyázat•Minden esetben be kell tartani a vonatkozó önkormányzati szabályokat és rendelkezéseket is.

A biztonsági információk a vonatkozó szakaszokban szerepelnek, az általános biztonsági szempontokat pedig a► 11. oldalon
találja
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1.5 Tipográfiai konvenciók

A Figyelmeztetés, Vigyázat ésMegjegyzés használata
A szoftver és az eszköz biztonságos és helyes használatára vonatkozó figyelemfelhívás érdekében a kézikönyvben a következő
figyelmeztető kijelentések szerepelnek:

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

Vigyázat•Azt jelzi, hogy fennáll a felhasználó vagy a páciens sérülésének veszélye, illetve az adatok vagy a készülék
károsodásának veszélye.

Megjegyzés •Azt jelzi, hogy különös figyelmet kell tanúsítani.

1.5.1 A kézikönyv használata
A kiválasztható fülek, ikonok és funkciók félkövéren vannak feltüntetve, ahogy az alábbi példában is látható:

• Kattintson aMentés gombra
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2 Biztonsági megjegyzések és figyelmeztetések
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.
A(z) Otometrics ICS termékeket kizárólag a(z) Otometrics által jóváhagyott eszközökkel történő használatra tervezték. A
nem jóváhagyott alkatrészekből származó hatások összegződése fokozott elektromos szivárgást okozhat. A(z) ICS Impulse
rendszer valamennyi eleme alkalmas a páciensek környezetében való használatra.
Ha az ICS Impulse rendszert teszteszközzel kapcsolatban használja, győződjön meg arról, hogy a teszteszköz kézikönyvében
szereplő valamennyi információt,az óvintézkedéseket és figyelmeztetéseket betartja.

Tesztmodulok és teszteszközök biztonsági specifikációi vonatkozásában lásd a megfelelő kézikönyveket.

1. A ICS Impulse Rendszerszemüveg vagy az interfész doboz belsejében nincsenek a felhasználó által szervizelhető
alkatrészek.  Biztonság kedvéért és a garancia megszűnésének elkerülése érdekében elektromos orvosi berendezések
szervizelését és javítását kizárólag a berendezés 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. Az egységen belülre került nedvesség károsíthatja
a berendezést illetve a kezelő vagy a páciens elektromos áramütésének kockázatát eredményezheti.

3. Ne használja az eszközt gyúlékony anyagok (gázok) jelenlétében, illetve oxigéndús környezetben.

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

Vigyázat•Ne nézzen közvetlenül a lézerekbe. 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, illetve az EMC-megfelelőség
érdekében legyenek azonosak a rendszerrel szállított tartozékok típusával.

9. Az eszköznek a hálózatról való lekapcsolásához távolítsa el az USB kábelt.

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

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

13. A Natus Medical Denmark ApS által megadottakon kívül bármely harmadik féltől származó szoftver (alkalmazások,
programok vagy segédprogramok) telepítése kockáztatja a rendszer biztonságát vagy hatékonyságát.

14. 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.

15. Ha az erre a készülékre megadottól különböző tartozékokat és kábeleket használ , az az ICS Impulse rendszer fokozott
emisszióját vagy csökkent zavartűrését okozhatja. További információkért tekintse meg a► 237. oldalt.

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

17. 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.

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

19. Figyelmeztető megjegyzések

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

• A berendezés legyen a vonatkozó 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 egy orvosi elektromos rendszer része. Egy 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 a PC-t, a nyomtatót
stb. a páciens környezetén kívül, vagyis kb. 1,5 méternél (5 lábnál) távolabb helyezik el.
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3 Rendszerindítás

1. Kapcsolja be a számítógépet.

2. Kattintson kétszer a OTOsuite Vestibular ikonra.

Megjegyzés •A szemüveg komponenseinek élettartamának meghosszabbítása érdekében zárja be a szoftver, ha nem
használja. Ha a szoftver nyitva marad, a ventilátor tovább működik, és lehűti a szemüveget.

Bejelentkezés

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 információkkal kapcsolatban tekintse meg a► 206. oldalt. 

A bejelentkezés képernyőn

Megjegyzés •A jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

1. Írja be felhasználónevét.

2. Írja be jelszavát és kattintson azOK gombra

Otometrics - ICS Impulse USB 13
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4 Az OTOsuite Vestibular képernyő ismertetése

Navigációs panel A – Általános páciensfunkciók, beleértve az új páciens beállítását, valamint innét érheti el azon
páciensek listáját, akiktől a rendszer korábban adatokat gyűjtött. Megnyithat páciensfunkciókat,
beleértve a páciensadatok módosítását, valamint vizsgálato(ka)t futtathat az Automata protokoll
listából. A Begyűjtött vizsgálatok elem dátum alapján rendezve megnyitja az összes, korábban
rögzített vizsgálatot. Tekintse meg a► 29. oldalt.

B – Menükészletekbe csoportosított elemek. A szemüveg licence meghatározza, hogy mely
vizsgálatcsoport menüi (például Szemmozgatás , Fejimpulzus stb.) nyílnak meg először az

OTOsuite Vestibular elindításakor. A ikonra kattintva megjelenítheti, a ikonra kattintva
elrejtheti a csoportmenüt. A szoftver újraindításakor a csoportoknál megmarad az előző
munkamenet beállítása.

Megjegyzés •A páciens számára korábban gyűjtött adatokat az adott vizsgálat típusának
neve mellett lévő pipa jelzi.

C – Gombok a Felhasználói kézikönyv eléréséhez.

Status bar
(Állapotsor)

Gomb a Navigációs panel (D), a Kijelentkezés gomb (E), az aktuális kezelő (F), a rendszerállapot (G), az
aktuális dátum (H) és az aktuális idő (I) elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez.

Füles ablakok A képernyő tetején látható fülek azon menücsoporto(ka)t jelzi(k), melyekből(et) az adott elemet
megnyitották. Ebben a példában a felül látható fül az Szemmozgatás (K). Az elérhető alfülek (J)
alatta láthatóak. Az aktív ablak gyűjti az adatokat. A többi ablak az adatok áttekintésére és
összehasonlítására szolgálnak.
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Indításmodul
Az OTOsuite Vestibular indításakor megjelenő vizsgálat a Vizsgálati lehetőségek beállításaitól függ. A navigációs panel
Opciók menüjében kattintson a Vizsgálati lehetőségek elemre. Ekkor megnyílik a Általános információk ablak, amely az
Automata protokoll beállításait is tartalmazza:

• Automata protokoll Ki állapotban – Az alkalmazás indulásakor a megnyíló vizsgálat a kiválasztott Indítás modul. Egy
másik vizsgálat kiválasztásához a Indítás modul listából válassza ki a kívánt vizsgálatot.

• Automata protokoll Be állapotban – Az alkalmazás indulásakor a megnyíló vizsgálat az Automata protokoll első
vizsgálata.

Adatgyűjtésmegkezdése
Az adatgyűjtés megkezdéséhez az Automata protokoll listában kattintson a vizsgálati típus nevére, vagy a navigációs
panelen kattintson a kívánt vizsgálati csoportban található vizsgálat nevére.

• Automata protokoll – A Vizsgálati listák csoportban kattintson az Automata protokoll elemre.

A listában kattintson a vizsgálati típus
nevére.

A listában szürke színnel megjelenő nevek azt jelzik, hogy a szemüveg nem
rendelkezik az adott vizsgálati csoportra vonatkozó licenccel.

Az Automata protokoll lista módosításával kapcsolatban tekintse meg a►
184. oldalt.

A Vizsgálat beállítása ablak a kiindulási ablak. Az ablakban látható kiválasztások megegyeznek a kiválasztott
teszttípussal. A Forgatásos beállításai megegyeznek a Vizsgálati lehetőségek beállításaival.
Automata protokollBe állapotban – Minden egyes adatgyűjtés végén az egyes új vizsgálati típusok kiindulási ablaka a
Gyűjtés ablak lesz, kivéve a következőket:

• A ROI mérete eltérő az előző vizsgálati típushoz képest (például Dix-Hallpike és Fejimpulzus

• vagy egy Forgatásos referenciakeretre van szükség, mert a korábbi vizsgálati típusoknál a Forgatásos nem
lett kiválasztva

A fentebbi esetekben minden egyes új vizsgálati típus kiindulási ablaka a Vizsgálat beállítása ablak lesz.

Automata protokoll Ki állapotban – A vizsgálati típus nevére kattintás hasonló a navigációs panelen a vizsgálati típus
nevére kattintással: A vizsgálat befejeztével megjelenik az Analízis ablak. A Látás megtagadva esetében a vizsgálati
típus nevében jelzett beállítást használja a rendszer (a Vizsgálati lehetőségek beállítási helyett). Az adatgyűjtés
megkezdése előtt ez a beállítása a Vizsgálat beállítása ablakban módosítható.

• Vizsgálat neve a navigációs panelen – Kattintson a vizsgálat nevére.
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A Vizsgálat beállítása ablakban az első választógomb ki lett választva (a bal szélső
választógomb). A rendszer a Látás megtagadva és a Forgatásos beállításait a
Vizsgálati lehetőségek beállításai alapján állítja be. A Látás megtagadva és a
Forgatásos módosításai egy új vizsgálati manőver kiválasztása esetén is megmarad.
Az egyes vizsgálatok végeztével megjelenik az Analízis ablak.

Távvezérlő
A távvezérlő alternatív módszert jelent néhány vizsgálati funkció használatához:

• A Fej pozíció
visszajelzése használata
esetén

Az adatgyűjtés megkezdése előtt ahelyett, hogy a Közép elemre kattintana, nyomja
meg, és legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva a bal gombot. (A képernyő a gomb
felengedésekor frissül.)

• Vizsgálat indításához Nyomja meg a bal gombot

• A vizsgálati időtartam
meghosszabbításához

Az adatgyűjtés megkezdését követően nyomja meg és tartsa lenyomva a bal gombot,
amíg a rendszer egy hangjelzéssel nem jelzi, hogy vizsgálatot meghosszabbította. (A
képernyő a gomb felengedésekor frissül.)

• A vizsgálat leállításához Nyomja meg a jobb gombot

• Bármilyen LFS vizsgálat
görbéjén egy
eseményjelző
elhelyezéséhez

Az adatgyűjtés megkezdését követően nyomja meg a bal gombot

• A Aszimmetrikus eltérés
vizsgálat görbéjének
megjelöléséhez

Nyomja meg a bal gombot, hogy jelezze, a szem le van takarva

Nyomja meg a bal gombot, hogy jelezze, a szem nincs letakarva

A távvezérlővel kapcsolatban tekintse meg a► 216. oldalt.

Képernyők területének átméretezése

Megjegyzés •Ha a képernyő részeit egy vastag kék sáv választja el, a részek méretei módosíthatóak. Például, a
navigációs panel szélességének módosításához vigye a kurzort a kék sáv fölé, amíg meg nem jelenik egy kétirányú nyíl
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(A). Nyomja meg a bal egérgombot, majd húzza a sávot az új helyre. Ezek a sávok az ablakokat függőlegesen (ahogy
az ábrán látható) és vízszintesen is elválaszthatják.

Váltás nézetmódok között
Az összes vizsgálat esetében (Szemmozgatás , Fejimpulzus és Dinamikus ) a vizsgálati eredmények alapértelmezett
megjelenítése egyenlő méretű ablakokban (normál nézet mód) történik.
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A csoporton belül egy ablak kinagyításához kattintson az adott ablak jobb felső sarkában lévő kis dobozra.

Példa kis dobozos normál nézet módra (A) (a Fejimpulzus 2D analízis ablaka)

Ha vissza szeretne térni a normál nézet módhoz, kattintson a két egymást fedő dobozra a kinagyított ablakban.

Példa átfedő dobozos normál nézet módra (B) a2D analízis) ablaka)
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Szempozíció görbékmegjelenítése
A szempozíció görbéket tartalmazó vizsgálatok esetében a kijelző testreszabható.

A Vizsgálati lehetőségek beállításai alapján a vízszintes (HR) és függőleges (VR) szempozíció görbék a Szempozíció-görbék
ablakban jelennek meg. Ezek a Gyűjtés és az Analízis külön beállításai. Ezek a beállítások az összes páciensre érvényesek.

Ha az Analízis ablakban a páciens adatainak megtekintése közben végez módosításokat, azok csak az adott páciensre fognak
vonatkozni.

A megjelenítendő görbék módosításához a görbék jelmagyarázatánál válassza ki vagy törölje a megfelelő jelölőnégyzet
kiválasztását. Az új beállítások a vizsgálat újraelemzéséig érvényben maradnak. Ha bezárja a páciensfájlt, vagy egy másik
vizsgálatot választ a páciens számára a vizsgálati listából, a Vizsgálati lehetőségek menüben kiválasztott beállításoktól
függően módosul a kijelző.

Megjegyzés •A Vizsgálati lehetőségek beállításaiban végzett bármilyen módosítás, melyet egy nyitott páciens
mellett végeznek el, csak az adott páciensre fog vonatkozni.
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5 Vizsgálati adatok kezelése
A vizsgálati adatok megtekintéséhez nyissa meg a pácienst. A megnyitott páciens összes rögzített vizsgálatának listájához a
Vizsgálati listák csoportban kattintson a Begyűjtött vizsgálatok elemre. A vizsgálatok dátum alapján kerülnek
rendszerezésre. Tekintse meg a► 29. oldalt.

5.1 Vizsgálati lista – Egyszeri vizsgálat elemzése
A Vizsgálat ablakban áttekintheti a páciens vizsgálatainak listáját. Ha az oszlopfejlécekre kattint, újrarendezheti a
vizsgálatokat, és könnyebben megtalálhat egy adott vizsgálatot. A megjegyzések hozzáadhatók egy adott vizsgálathoz.

Vizsgálat kiválasztása

Adott vizsgálat megtekintéséhez
kattintson a Vizsgálat fülre, majd a
kiemeléshez kattintson a kívánt
vizsgálatra.

Hogy könnyebb legyen megtalálni egy
adott vizsgálatot, kattintson az oszlop
egyik fejlécére. Kattintson a Dátum és
idő oszlopfejlécre (A), ha a sorrendet
növekvő sorrendről (a régebbitől az
újabbig) csökkenő sorrendre (újabbtól a
régebbig) szeretné módosítani.

Megjegyzések hozzáadása a kiválasztott vizsgálathoz
A vizsgálat megjegyzéseiről még több információt a Vizsgálat megjegyzéseinek bevitele► 23. oldalon talál.

Ha kiválasztotta a vizsgálatot, adjon hozzá megjegyzéseket

• aMegjegyzések ablakban vagy

• kattintson aMegjegyzések ablak szerkesztési eszközeire.

A megjegyzések a Vizsgálat ésMegjegyzések ablakokban is láthatók.

Ha egy vizsgálatot adott célból szeretne megjelölni (például rendellenes eredmények jelzésére), kattintson az egyedi
azonosító szimbólummal jelölt oszlopfejléc alatti jelölőnégyzetre. .
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Kiválasztott vizsgálat törlése
Egy vizsgálat törléséhez válassza ki a vizsgálatot, majd kattintson a Vizsgálat törlése gombra. A vizsgálat kiválasztásával
kapcsolatban további információkat a Vizsgálat kiválasztása► 20. oldalon talál.

Vigyázat•Ha egy kiválasztott vizsgálatot törölni kíván, és a megjelenő kérdésre az Igen gombbal válaszol, a rendszer
véglegesen törli a vizsgálatot. Nincs lehetőség a teszt visszanyerésére.

Videók törlése
A lemezmeghajtón lévő hellyel való takarékosság érdekében ajánlott a szükségtelen videók törlése. A videó(k) törlése után
a videó(k) adatai nem állíthatók vissza.

Ha az Videók automatikus mentése Általános információk beállítása Ki, minden egyes új videó létrehozásakor egy üzenet
jelenik meg, mely megkérdezi, hogy menteni szeretné-e a videót. Ezen beállítás révén csak a szükséges videók kerülnek
elmentésre.

Ha a vizsgálat szemvideót és helyiségvideót is tartalmaz, nem lehet csak a szemvideót vagy csak a helyiségvideót törölni.

Egy kiválasztott vizsgálat videójának/videóinak törléséhez kattintson a Videó törlése elemre. A vizsgálat kiválasztásával
kapcsolatban további információkat a► 20. oldalon talál.

Egy vizsgálat átnevezése
Ha a vizsgálatot rossz névvel végezték el, (például a kiválasztott Kalorikus vizsgálat Bal hideg volt, valójában viszont az
elvégzett Kalorikus Jobb hideg volt), a vizsgálat átnevezhető. Kattintson a(z) Vizsgálat átnevezése gombra. A legördülő
vizsgálati listából válassza ki az új vizsgálati nevet. Ha a Látás megtagadva állapot nem megfelelő, válassza ki vagy törölje a
Látás megtagadva jelölőnégyzet kiválasztását. Kattintson a(z)Mentés gombra.
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Fejimpulzus videók
A Fejimpulzus Lejátszás ablakból történő videótörléssel kapcsolatban tekintse meg a► 110. oldalt.

Videófelvétel/-lejátszás videók
Ha videó(ka)t szeretne törölni a Videók menüből, kattintson a Videófelvétel/-lejátszás elemre. Kattintson a(z) Lejátszás
gombra. Ha a vizsgálat nincs kiemelve, a kiválasztáshoz kattintson a kívánt vizsgálatra. Kattintson a(z) Videó törlése gombra.

Vigyázat•Ha egy kiválasztott vizsgálat videóját törölni kívánja, és a megjelenő kérdés(ek)re az Igen gombbal
válaszol, a rendszer véglegesen törli a videoadatot. Nincs lehetőség a videoadatok visszanyerésére.
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Vizsgálat megjegyzéseinek bevitele
A vizsgálati megjegyzések aMegjegyzések ablakban vannak hozzáadva, amely szerkesztési eszközöket tartalmaz.

Megjegyzések ablak
(Fejimpulzus )

Kiválasztott szöveg kivágása

Kiválasztott szöveg kimásolása

Kivágott vagy másolt szöveg beillesztése

Félkövér formátum alkalmazása

Dőlt formátum alkalmazása

Aláhúzott formátum alkalmazása

Műveletek visszavonása (bevitt szöveg,
szöveg formátuma stb.), amelyek a
legfrissebb művelettel kezdődnek, és az
elvégzett műveletek fordított sorrendjével
folytatódnak.

Visszavonási művelet visszafordítása, amely
a legfrissebb visszavonással kezdődik, és a
visszavonási műveletek fordított
sorrendjével folytatódik.

A vizsgálat közben hozzáadott megjegyzések mentése a vizsgálat típusa és a munkamenet szerint történik, és a megjegyzések
a kiválasztott vizsgálat Megjegyzések ablakában tekinthetők meg és szerkeszthetők.

Megjegyzések szerkesztése
A megjegyzések a Vizsgálat ésMegjegyzések ablakokban is láthatók.

A megjegyzések a kiválasztott vizsgálat Megjegyzések ablakában szerkeszthetők. A Megjegyzések oszlopban Vizsgálat
ablakban lehetőség van szöveget beírni, illetve törölni.

Megjegyzések a Jelentésbeállítások áttekintése ablakban
Az analízis közben hozzáadott vizsgálati megjegyzések megtekinthetők a Jelentésbeállítások áttekintése ablakban. A
megjegyzések a jelentésben is megjeleníthetőek.
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5.2 Vizsgálati lista – Kombinált vizsgálatok elemzése
Ebből a vizsgálati listából választhatja ki, hogy a kombinált vizsgálati elemzés milyen vizsgálatokat tartalmazzon. Ez a
kombinált vizsgálati elemzés látható az elemzés ablakban (például a Fejimpulzus vizsgálat Hex Plot (Hatszögletű diagram)
elemzésében), valamint a jelentésben is.

Vizsgálatok kiválasztása hozzáadás céljából

Vizsgálat(ok) hozzáadható(ak) a kijelzéshez, ha aMegjelenítés oszlopban az egyes tesztnevek melletti gombra kattint. A
teszt(ek) eltávolítható(k) a kijelzőről, ha aMegjelenítés oszlopban a teszt neve melletti gombra kattint.
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6 Páciensadatok bevitele/listák
Aktuális páciens csoport
Az aktuálisan megnyitott páciensfájlokról az Aktuális páciens csoport ad információt.

• A páciensadatok módosításához kattintson a Szerkesztés opcióra.

• Az aktuális páciensfájl bezárásához és új ideiglenes páciensfájl megnyitásához kattintson a Bezárás elemre.

Megjegyzés •Ha nincs megnyitott páciensfájl, rendelkezésre áll egy ideiglenes páciensfájl. Az ideiglenes páciensfájl
lehetővé teszi a tesztelést páciensadatok bevitele nélkül.

A páciens a bejegyzés 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 tekintse meg a► 26. oldalt.

Pácienscsoport
Ebben a csoportban új páciensfájlt hozhat létre, megtekintheti a meglévő páciensfájlok listáját, illetve a páciensnél
elérhető összes vizsgálatot.

Új páciens
Új páciens adatainak beírásához kattintson azÚj páciens opcióra, és adja hozzá a páciensadatokat a következő formában:
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• A csillaggal (*) jelölt mezőket kötelező kitölteni.

• 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
jelenik meg, ahol mm=hónap, dd=nap és yyyy=év. Csak számértékek írhatók be (betűkarakterek nem használhatók).

Megjegyzés •A páciens születési dátuma szükséges az adott páciens fejimpulzus-erősítéséhez használt koralapú
normatív adatok meghatározásához.

Az űrlap módosítások nélküli bezárásához kattintson aMégse lehetőségre. Az adatok mentéséhez kattintson aMentés
elemre.

Megjegyzés •A rendszer figyelmeztető üzenetet küld, ha szükséges bejegyzés az első előfordulásánál üres.

Meglévő páciens

Megjegyzés •A pácienslista-műveletek teljes leírását a► 178. oldalon találja.

A Páciensek csoportban kattintson a Pácienslista elemre. A megjelenő ablakban elérheti a jelenlegi páciensfájlokat. A
páciensadatok az adat típusa szerint (például a páciens neve és azonosítószáma) külön oszlopokban elválasztva találhatók.
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Ezekben az oszlopokban lehetősége van egy azonosító adat néhány karakterének beírásával megkeresni egy bizonyos
pácienst:
Vezetéknév.

Azoknál az oszlopoknál, melyeknél a keresés funkció elérhető, kattintson a oszlop neve alá. Egy
függőleges kurzor (A) és egy gomb jelenik meg a keresés törléséhez.

• A kereséshez gépeljen be néhány betűt.

• A bevitt szöveg törléséhez kattintson a elemre.

A meglévő páciensnek gyűjtött vizsgálatokat a megfelelő vizsgálati oszlopban egy pipa jelzi.

Szemmozgatás

Fejimpulzus

Dinamikus

Kalorikus

Videók (Frenzel-videó)

Megjegyzés •Az egyedi azonosító szimbólum ( ) arra utal, hogy a felhasználó egy vagy több vizsgálatot 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 pácienslista alján lévő gombokkal megnyithatja és szerkesztheti a
páciensfájlt:
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• A páciensfájlban található vizsgálateredmények megtekintéséhez kattintson aMegnyitás opcióra (vagy kattintson
kétszer).

A páciens számára korábban gyűjtött adatokat az adott vizsgálat típusának neve
mellett lévő pipa jelzi.

Megjegyzés •A megnyitott páciens összes rögzített vizsgálatának listájához a
Vizsgálati listák csoportban kattintson a Begyűjtött vizsgálatok elemre. A
vizsgálatok dátum alapján kerülnek rendszerezésre. Tekintse meg a► 29.
oldalt.

• A jelenlegi páciensadatok módosításához kattintson a Szerkesztés opcióra.

Páciensadatok módosítását a következő formában végezze:

A csillaggal (*) jelölt mezőket kötelező kitölteni.

28 Otometrics - ICS Impulse USB

6 Páciensadatok bevitele/listák



Két páciens egyesítése
Az Egyesítés ablakban lehetőség van két páciens adatait egy páciensé kombinálni.

1. A Páciensek csoportban kattintson a Pácienslista elemre.

2. Kattintson a Egyesítés fülre.

Megjegyzés •Nyitott pácienst nem lehet egyesíteni. Az elsőnek kiválasztott páciens lesz a Első páciens. A
másodiknak kiválasztott páciens lesz a Második páciens.

3. Válassza ki a két egyesítendő pácienst.

Megjegyzés •Ha kettőnél több pácienst választ ki, az egyesítés funkció nem lesz elérhető.

4. Kattintson a(z) Egyesítés gombra. (A gomb az ablak jobb alsó sarkában található.)

5. A Első páciens és aMásodik páciens listákból válassza ki, mely Vezetéknév, Keresztnév, Páciensazonosító, Nem és
Születési dátum mezők legyenek egyesítve az új fájlban.

Megjegyzés •Minden egyes mező esetében választania kell, akkor is, ha egyikben sincs bejegyzés. Az adatok az
elsőnek létrehozott páciensnél lesznek egyesítve.

6. Kattintson a(z)OK gombra. Egy üzenet jelzi, ha a kiválasztott páciensfájlok egyesítése sikeresen megtörtént.

Begyűjtött vizsgálatok lista

A megnyitott páciens összes rögzített vizsgálatának
listájához a Vizsgálati listák csoportban kattintson
a Begyűjtött vizsgálatok elemre. A vizsgálatok
dátum alapján kerülnek rendszerezésre.
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Az ablakban a páciens összes összegyűjtött adat
megjelenik. A vizsgálatok dátum és vizsgálati
csoport alapján kerül rendszerezésre. (A legfrissebb
vizsgálatok kerülnek a lista aljára).

Minden egyes vizsgálati csoport tartalmazza a
csoport által elvégzett összes vizsgálati típust.

Egy adott dátumhoz vagy vizsgálati csoporthoz
tartozó vizsgálati lista elrejtéséhez kattintson a ▶
ikonra.

A vizsgálati adatok megjelenítéséhez kattintson a
vizsgálat nevére. A vizsgálati listákkal kapcsolatban
tekintse meg a► 20. oldalt.

Kijelentkezés
Kijelentkezéshez kattintson a Kijelentkezés gombra (A) a képernyő bal alsó sarkán.
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7 Vizsgálat előtti beállítás

7.1 A páciens előkészítése

Figyelem •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:

• 48 órával tesztelés előtt ne fogyasszon alkoholt.

• A szemek körül ne alkalmazzon sminket.

• Viseljen kényelmes ruházatot.

7.2 A szemüveg előkészítése

7.2.1 Tisztítás és karbantartás
Az ICS Impulse szemüveg nem igényel megelőző karbantartást. Tartsa be a tisztításra és karbantartásra vonatkozó következő
ajánlott útmutatást.

• Tartsa a lencsék fedelét a kamerán, ha nem használja a szemüveget.

• Tartsa a berendezést tisztán és lehetőség szerint pormentesen. A por eltávolításához puha ruhát használjon.

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

Vigyázat•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
pupilla pontatlan észlelését okozhatják. Ha a kamera vagy a tükör nem tiszta, adatgyűjtés közben műtermékek láthatók.

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

Vigyázat•A szemüveg burkolatának belsejében kis hűtőventilátor található. A ventilátor lapátjait tartsa
akadálymentesen.
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7.2.2 A szíj cseréje
1. Vegye ki az arcpárnát.

2. Toll segítségével nyomja le a műanyag kapcsot, és húzza ki a
szemüveghez kapcsolt szíjkapcsot.

3. Ismételje meg a műveletet 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.

7.2.3 Az arcpárna cseréje

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 beillesztés mindkét oldalon teljesen megtörtént.
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7.3 A szemüveg elhelyezése
A megfelelően felhelyezett szemüveg kényelmesen ül az orrnyergen, és a teszt alatt nem csúszik le.

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

Megjegyzés •További információkat az vHIT oktató videóban vagy a www.icsimpulse.com honlapon talál.

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

– a szemüvegen új, használatlan arcpárna van. Tekintse meg a► 32. oldalt.

– a tükör tiszta. Tekintse meg a► 31. oldalt.

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

Vigyázat•Nem megfelelő tisztítás karcolhatja a tükör felületeit.

2. Szükség esetén cserélje ki a szíjat. Tekintse meg a► 32. oldalt.

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 jobb 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
a helyén 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 a bőrt.

8. Szemrevételezéssel ellenőrizze a szemüveg illeszkedését.

9. Miután elhelyezte a szemüveget a páciensen, és rögzítette a szíjat, nézze meg a szemüveg illeszkedését a páciens arcán.
Ha a szemüveg és a páciens arca között hézagok vannak, a szemüveg megcsúszhat. Ebben az esetben gondolkozzon el a
2-es számú arcpárna használatán.

A lapos orrnyereggel rendelkező páciensek esetében az 1-es számú arcpárna használatakor gyakran látni réseket. Az
ázsiai származású egyének között gyakori az ilyen arcvonás.
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Arcpárnatípusok

1-es számú arcpárna 2-es számú arcpárna

Szemüvegilleszkedés

Helytelenül illeszkedő szemüveg

Helyesen illeszkedő szemüveg
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A nemmegfelelő arcpárna használata gyenge minőségű adatokat eredményezhet

1. példa - Egy koreai személyről gyűjtött adatok

1-es számú arcpárnával

Az erősítési értékek szétszórtak, a szemgörbe pedig nagyobb, mint a fejgörbe. Ezek az adatok a félrecsúszott szemüveg
eredményei.

2-es számú arcpárnával

Az erősítési értékek nem szóródtak szét, és a szemgörbe amplitúdója is csökkent. Ezek az adatok a megfelelően elhelyezett
szemüveg eredményei.
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2. példa - Egy filippínó személyről gyűjtött adatok

1-es számú arcpárnával

Az erősítési értékek nem szóródtak szét, és a szemgörbe a fejgörbe alatt van. Ezek az adatok a megfelelően elhelyezett
szemüveg eredményei.

2-es számú arcpárnával

Az erősítési értékek szétszórtak, a szemgörbe pedig zajos. A 2-es számú arcpárna kényelmetlen volt, ezért a páciens
rendkívül sokat pislogott, és nem tudott a fejimpulzus-manőver alatt a fixációs pontra meredni.
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7.4 Látásgátló megoldás és szemüveg elhelyezése

7.4.1 Előkészítés
1. A vizsgálatot ne teljesen sötét szobában végezze. Bár NEM tűnik intuitívnak, az optimális eredmény érdekében

szükséges némi környező fény a szobában, hogy a páciensnek teljesen fénymentes vizsgálati környezetet lehessen
biztosítani.

2. A hosszú szempillájú pácienseknek tanácsos eltávolítani a szemfestéket. A jobb szemcsésze (amelyen keresztül a pupilla
nyomon követése és a szem felvétele történik) fekete ablakának belsején lerakódó szemfesték negatívan
befolyásolhatja a pupilla nyomon követését és a szem felvételét.

Fontos •NE ÉRINTSE MEG A FEKETE ABLAKOT
Amikor a jobb szem csészéjét kezeli, ne érintse meg a fekete ablakot. A zsíros bőr csökkenti az ablak
párásodásgátló borításának hatékonyságát. Az ujjlenyomatok megnehezítik a pupilla nyomon követését.

3. Szerezzen be látásgátló megoldást (tartalmaz egy csészét a jobb szemre és egy tapaszt a bal szemre).

Vigyázat•Az egyszer használatos, eldobható látásgátló megoldásokat minden egyes új páciens esetében le kell
cserélni, azokat tisztítani és újra felhasználni nem szabad.

Jobb szem csészéje Bal szem tapasza

4. Tájékoztassa a pácienst, hogy rövid időre teljes sötétségben lesz. Biztosítsa arról, hogy bár a páciens nem fog kilátni, a
szemüvegben lévő kamera rögzíteni tudja a szemmozgását.

7.4.2 Jobb szem csészéjének felhelyezése
1. Vegye le a műanyag hátsó részt a csésze hátoldaláról.

2. Kérje meg a pácienst, hogy nyissa tágra a szemét.

Megjegyzés •Könnyebb elhelyezni a csészét, ha Ön és páciens ugyanazon a szinten ül, mintha Ön a páciens felett
állna.

3. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen mereven előre. A pupillának a fekete ablak közepén kell elhelyezkednie.

4. Ha a páciens leereszti a szemhéját, a csésze elhelyezésekor tartsa fel a szemhéjat. Ez segíteni fog abban, hogy a vizsgálat
közben a páciens szeme nyitva maradjon.
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5. Hajtsa vissza a csésze belső szélét, és helyezze annak élét az orr jobb oldalához.

A. Él B. Hajtsa vissza a belső szélét

6. Győződjön meg róla, hogy a csésze a szem közepénél helyezkedik el (nem áll felfelé vagy lefelé).

Fontos •NE ÉRINTSE MEG A FEKETE ABLAKOT
Amikor a jobb szem csészéjét kezeli, ne érintse meg a fekete ablakot. A zsíros bőr csökkenti az ablak párásodásgátló
borításának hatékonyságát. Az ujjlenyomatok megnehezítik a pupilla nyomon követését.

7. A szélét óvatosan nyomkodja le, hogy körben tömítés képződjön. Győződjön meg róla, hogy a csészén nem hatol át a
fény.

7.4.3 Bal szem tapaszának felhelyezése
1. Vegye le a műanyag hátsó részt a tapasz hátoldaláról.

2. Kérje meg a pácienst, hogy csukja be a szemét.

3. Helyezze el a tapaszt a szélesebb oldalával az orr felé. Győződjön meg róla, hogy a tapasz a szem közepénél helyezkedik
el (nem áll felfelé vagy lefelé).

4. A szélét óvatosan nyomkodja le, hogy körben tömítés képződjön. Ellenőrizze, hogy a tapaszon nem hatol át a fény.

7.4.4 Fénymentesség igazolása
1. Adjon a páciensnek pár percet, hogy a szeme igazodjon a körülményekhez.

2. Kérdezze meg a pácienst, hogy lát-e látható fényt. A páciens NE nézzen közvetlenül a villanykörtébe (spot lámpa,
halogén, izzó).

3. Ha a látásgátló csésze és a tapasz megfelelően fel van erősítve, és a páciens nem észlel fényt, tegye a szemüveget a
páciensre.

7.4.5 Szemüveg felhelyezése a látásgátló megoldás fölé

Megjegyzés •Mielőtt a szemüveget a látásgátló megoldás elé helyezi, győződjön meg róla, hogy a szemüveg új, még
nem használt arcpárnával rendelkezik.

1. Az OTOsuite Vestibular szoftverben egy vizsgálatot az Szemmozgatás vagy a Dinamikus vizsgálati csoportból, illetve a
Videók vizsgálati csoportnál a Videófelvétel/-lejátszás lehetőséggel nyithatja meg.
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2. Tegye a szemüveget a páciensre úgy, hogy a csésze a szemüveg belsejének közepén helyezkedjen el.

3. A szíj legyen elég szoros, hogy a vizsgálat során a szemüveg a páciens fején maradjon, de a szemüveg NE legyen olyan
szoros, mint a fejimpulzusteszt esetén.

Megjegyzés •A szíjnak csak annyira kell szorosnak lennie, hogy a szemüveg a vizsgálat közben a helyén maradjon
(spontán nystagmus, szemmozgás, dinamikus). A szíjat nem kell annyira megszorítani, mint a fejimpulzusteszt esetén.
A túl szoros szíj a látásgátló megoldást az archoz nyomja, így az kényelmetlen lesz, ami nehezebbé teszi a szemmozgás
rögzítését.

4. Ellenőrizze, hogy a szem a csésze ablakának közepén helyezkedjen el.

Helyes pozíció Helytelen pozíció

A. Függőlegesen nincs a középpontban: A szem fölött több szemhéjnak
kellene látszódnia.

B. Függőlegesen nincs a középpontban: A szem alatti területből
kevesebbnek kellene látszódnia.

C. Vízszintesen nincs a középpontban: A csésze belső széle nincs elég közel
az orrhoz. Figyeljen a szem sarkára a csésze szélén.
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7.4.6 A látásgátló csésze és tapasz eltávolítása

Megjegyzés •A látásgátló csészét és a tapaszt lassan eltávolítani sokkal kényelmesebb, mint gyorsan levenni azokat.
Ha szükséges, kis mennyiségű vizet helyezzen a páciens bére és a csésze és/vagy tapasz közé, így könnyebbé válik az
eltávolítás.

1. Kérje meg a pácienst, hogy csukja be a szemét.

2. LASSAN húzza le a csészét és a tapaszt a páciens arcáról.
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8 Szemmozgatás

8.1 Vizsgálati környezet
A környezet változó lehet, de a pácienst a faltól (vagy más, visszaverő felületként használható szilárd felülettől) legalább egy
méter távolságra kell elhelyezni.Ez a pozíció lesz használva a kalibráláshoz és Szemmozgás, valamint a VOR vizsgálatokhoz.
Szemmozgás (Szemmozgás, Spontán) és Aszimmetrikus eltérés vizsgálata esetén a páciensnek kényelmesen kell
elhelyezkednie vagy ülve vagy hanyatt fekve úgy, hogy a feje 30°-os szögben legyen.

Kalibrálás és vizsgálat céljából:

Megjegyzés •A páciens rögzített, nem forgó székbe üljön.

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

2. Helyezze el a rendszerhez mellékelt egyik fixációs pontot a falon oly módon, hogy a páciens helye közvetlenül a fixációs
pont előtt legyen.

8.2 Videofelvétel a szemmozgásról vizsgálat közben

Megjegyzés •Felvétel A elemet be kell jelölni, hogy le tudja játszani a gyűjtött adatokat.

A Videó ablakban megjelenik a szem képe.

A Felvétel (A) jelölőnégyzet alapértelmezetten be van jelölve. A szem videofelvétele és az adatgyűjtés ugyanakkor indul.

8.3 Pupillaészlelés
A szemüveg megfelelő felhelyezésével kapcsolatban tekintse meg a► 33. oldalt.

A látásgátló megoldás megfelelő felhelyezésével kapcsolatban tekintse meg a► 37. oldalt.
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1. Válassza a következő vizsgálatot: Szemmozgás, VOR, Aszimmetrikus eltérés vagy Szemmozgás.

2. Válassza ki a vizsgálat típusát. Például a Szemmozgás vizsgálatnak két vizsgálattípusa van: Szemmozgás és Spontán.

Megjegyzés •Látás megtagadva Kalibrációkor a elemet nem jelölje be.

3. Ha a látásgátlós megoldást választja, jelölje ki a Látás megtagadva jelölőnégyzetet.

Megjegyzés •Licenc nélkül a vizsgálat során nem tudja megállapítani a Forgatásos nystagmus jelenlétét. A licenc
megvásárlásával hozzáfér a szempozíció görbe és az LFS diagram funkciókhoz.

4. Forgatásos adatok gyűjtéséhez jelölje be a Forgatásos jelölőnégyzetet. (Ha azt szeretné, hogy a Forgatásos
alapértelmezetten ki legyen választva, a Vizsgálati lehetőségek menüben a vizsgálati csoport megfelelő ablakában
válassza ki ezt a vizsgálati típust.) Tekintse meg a► 264. oldalt, hogy megtudja, mennyivel fog a videofájl mérete
növekedni, ha kiválasztja a Forgatásos vizsgálati típust.

5. Válassza ki a vizsgálati manővert (A). Például hét manőver tartozik a Szemmozgás vizsgálathoz: Közép, Bal, Bal
iránytartási, Right (Jobb) , Jobb iránytartási, Fel és Le

Megjegyzés •A Látás megtagadva vagy Forgatásos kiválasztása a gyűjtési képkockasebességet 60 fps-re módosítja
(képkocka/másodperc). Ennél a sebességnél a kamera blendéje tovább marad nyitva (több fény jut a készülékbe),
amely jobb képminőséget eredményez.
Ha kiválasztja a Látás megtagadva elemet, a rendszer egy pipát rak vizsgálati lista látásgátló oszlopába.

6. Forgatásos adat gyűjtésekor

A. Utasítsa a pácienst, hogy nézzen mereven előre, és nyissa nagyra a szemét.

B. Kattintson a(z) Felvételkészítés gombra. A Vizsgálat beállítása ablak jobb alsó sarkában megjelenik a Forgatásos
referencia keret.

A referencia keretet az összegyűjtött adatokkal összehasonlítva meghatározható a, hogy a páciensnek van-e forgatásos
szemmozgása. A referencia keret minden további LFS-vizsgálathoz használható. Ha a minősége gyenge, utasítsa újra a
pácienst, majd kattintson újra a Felvételkészítés gombra.
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Jó minőség Gyenge minőség

7. Állítsa be a pácienst. Tekintse meg a► 41. oldalt.

8. Pozícionálja a ROI területet (vizsgált területet) 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.

9. A Videó ablakban válassza ki a megjelenített kép típusát: Szürkeárnyalatos kép (A) vagy Pupilla elhelyezkedése (B).

Megjegyzés •A Szürkeárnyalatos kép, illetve a Pupilla elhelyezkedése lehetőség csak a pupilla észlelésének
beállításához használható. A szemvideó felvétele mindig szürkeárnyalatos.

10. Ha a pupilla észlelése nem volt automatikus, válassza az Automatikus küszöbérték opciót. A rendszer a pupillára
középpontozza a szálkeresztet.

11. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen mereven a fixációs pontra. Értékelje pupilla nyomon követését a szálkereszt
megfigyelésével. Ha a szálkereszt nem tudja követni a pupillát (körben ugrál és nem marad a pupillára irányítva), a + és -
gombokkal módosíthatja a küszöbérték csúszkáját.

A pupilla észlelés biztosítja, hogy a rendszer kalibrálás és adatgyűjtés közben megfelelően követi a pupillát.
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Megjegyzés •További módosításokkal távolítsa el a pupilla fehér kör alakú területén kívüli esetleges fehér területeket.

12. A ROI pozíció elfogadásához válassza azOK gombot.

13. Ha a kalibrációt nem végezte el korábban, folytassa a► 44. oldalon leírt lépésekkel.

8.4 Kalibrálás

Vigyázat• 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 Lézer be elemre.

2. Kérje a pácienst olyan elhelyezkedésre, hogy a fixációs pont mindkét oldalán a bal és jobb oldali pontok egyenlő
távolságban legyenek.

3. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen először a bal pontra, majd a jobbra. A Videó ablakban jelölje be azt az opciót, hogy a
szálkereszt továbbra is kövesse a pupilla mozgását.
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Megjegyzés •A fej és a szem adatait a Valós idejű görbék (másodpercek az X tengelyen) ablak segítségével
ellenőrizheti. A narancssárga fejgörbe és a zöld szemgörbe megfigyelésével eldöntheti, hogy a páciens túlzottan
pislogva mozgatja a fejét vagy szemeit (ahelyett, hogy mereven nézne a fixációs pontra), illetve nem követi az adott
utasításokat (nem kooperatív).

4. Ha a szálkereszt nem tudja követni a pupillát (körben ugrál és nem marad a pupillára irányítva), a + és - gombokkal
módosíthatja a küszöbérték csúszkáját.

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), az Alapértelmezett
opcióra kattintva. Mielőtt az Alapértelmezett gombra kattint, győződjön meg róla, hogy a páciens egyenesen a
fixációs pontra néz-e.

A két lézersugár fénypontja közötti szemmozgás mérése és kalibrálása a szemüvegből kivetített lézeres pontok 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.

5. Kattintson a(z) Futtatás gombra.

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

7. Kérje meg a pácienst, hogy kövesse a lézer fénypontot.

Megjegyzés •A rendszer automatikusan menti a kalibrációs értékeket. A tárolt kalibrációs érték használható
mindegyik teszthez. A tesztek között nincs szükség újrakalibrálásra, ha a szemüveget nem mozgatták. Ha kilép a
páciensfájlból és újra megnyitja azt, ismét el kell végezni a kalibrálást.
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Kalibráció ellenőrzése
1. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen a fixációs pontra, és kis szögben (kb. 10 fokkal) mozdítsa el a páciens fejét.

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

Megfelelő kalibrálás - A szem és a fej sebességei megfelelnek egymásnak.

(Gyenge kalibrációra példa a Fejimpulzus) során végzett kalibráció.)

Gyenge kalibrálás - A szem sebessége túl kicsi

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 a páciens korábbi
vizsgálatait.
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Megjegyzés •Ha a páciensnek kis frekvenciájú fejforgatásnál nyomkövető gyors szemmozgásokat kell
végeznie, ez vagy vestibularis károsodásra vagy kisagyi rendellenességre vagy mindkettőre 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/vagy centrális rendellenességre utalhatnak. Használja a VOR vizsgálatokat a gyors szemmozgású páciensek
kiértékeléséhez kalibrációs ellenőrzés közben.

4. Ha a kalibrációt ellenőrizte, és elégedett az eredménnyel, kattintson az Elfogadás elemre.

Megnyílik a Gyűjtés ablak, és a szoftver elkezdhet fejimpulzus-adatokat gyűjteni.

Vigyázat•A kalibrálás elvégzése után nem ajánlott a szemüveg áthelyezése a páciens fején.
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8.5 Gyűjtés optimalizálása
Az alkalmazás ezeket a funkciókat a megfelelő adatgyűjtés érdekében biztosítja:

• Külsőmonitor
Egy külső monitoron megjeleníthet a szemről egy nagyobb képet is. Ha egy külső monitor csatlakozik a számítógéphez,
úgy helyezze el a monitort, hogy könnyedén lássa a szemvideót. A szemvideó számítógép-monitoron és külső

monitoron való megjelenítéséhez kattintson ide: . A külső monitor az LFS vizsgálatok és az Eltelt idő valós
idejű LFS értékeit jeleníti meg. Szemmozgás vizsgálatok esetében a Tekintési pozíció a vizsgálat alatt a szem
középpontól történő elmozdulásának mértékében változik. Szemmozgás vizsgálatok esetében a vizsgálat alatt az
Elfogadva és a Begyűjtött szemmozgások száma jelenik meg. Lejátszás alatt a külső monitor jeleníti meg a szemvideót.
A Fej pozíció visszajelzése vagy Szinkronizált helyszíni video szintén megjelenik, ha beállította őket a Vizsgálati
lehetőségek menüben.

Megjegyzés •A külső monitor nem használható fejimpulzus tesztelésére.

• Fej pozíció visszajelzése
LFS vizsgálatok esetén az alapértelmezett beállítás a Fej pozíció visszajelzése. Ezen opció beállítása esetén a páciens
fejpozíciójának referencia diagramja valós időben jelenik meg a számítógép monitorján. Az opció beállításával
kapcsolatban tekintse meg a► 190. oldalt.

8.6 Szemmozgás vizsgálatok
Ezekben a vizsgálatokban a szemüveg vízszintes és függőleges szempozíció-adatokat gyűjt. A nagy sebességű kamera rögzíti a
szem képét.Az OTOsuite Vestibular szoftver feldolgozza a szem pozíciójának adatait és kiszámítja a lassú fázissebességet
(LFS).

A Szemmozgás vizsgálattal értékelhető a szemmozgás és a spontán nystagmus. A két vizsgálati típus célja, hogy
beazonosítsák a nystagmust oly módon, hogy a páciens mereven néz bizonyos pozíciókra. A páciens általában ülő helyzetben
vagy kalorikus pozícióban van (a fejet 30°-os szögben megdöntve). A szem pozícióját a rendszer a Tekintési pozíció alapján
számolja ki és jeleníti meg.

Szemmozgás

Ez a vizsgálati típus kiértékeli a páciens szemmozgását, amikor a szem különböző irányokban van fixálva (Bal, Right (Jobb) ,
Fel, Le és Közép). Két további vizsgálati körülmény van (Bal iránytartási és Jobb iránytartási). Ezek a körülmények
megállapítják az iránytartási nystagmust. A vizsgálat kezdetekor a páciens balra vagy jobbra néz. Ezután a rendszer rögzíti,
ahogy a páciens a tekintetét visszavezeti középre.

A pácienst kiértékelő személy biztosítja a stimulust, amelyre a páciensnek mereven kell néznie. Ez a stimulus lehet a
vizsgáló ujja, egy eszköz (például egy tollhegy vagy egy hullámcsat) vagy egy távvezérlőből a falra vetített lézerfény. Vagy a
látásgátlós vizsgálathoz hasonlóan a pácienst szóban utasíthatják, hogy nézzen a választott irányba. Az ANSI szabvány szerint a
szemeket minimum 10 másodpercig fel kell venni úgy, hogy a szem 30°-os szögben van a középponthoz képest jobbra és
balra is, valamint fent és lent 25°-os szögben van a középponthoz képest. A tekintési pozíció megadja a páciens középtől
eltérő kiindulási pozícióját fokban. A váltakozó vagy irányváltó nystagmus értékeléséhez a szemeket több mint 2 percig kell
felvenni. Kérjük, ne feledje, hogy ha a páciens a fenti szögeknél tovább néz, az végponti nystagmushoz vezethet, amely
diagnosztikai szempontból nem releváns. A Szemmozgás teszt látással vagy látásgátlóval is elvégezhető.

Spontán
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Ez a vizsgálati típus értékeli a páciens szemmozgását, amikor a szem elsődleges pozícióban egyenesen néz vizuális stimulus
nélkül. Az ANSI szabvány értelmében a szemeket minimum 20 másodpercig fel kell venni. A páciens vagy a páciens feje
különböző helyzetben lehet, például ülve, hanyatt fekve, az állat a mellkasra támasztva vagy a fejet hátra megnyújtva. A
Spontán teszt látással vagy látásgátlóval is elvégezhető.

Egyéb

Ezzel a vizsgálati típussal megállapíthatja, hogy melyik vizsgálattal gyűjtse az adatokat, valamint megállapíthatja a páciens
szemmozgását is.

8.7 Szemmozgás adatok gyűjtése
A Vizsgálati lehetőségek adatgyűjtés közben elérhető beállításairól még több információ a► 183. oldalon talál.

Megjegyzés •A rendelkezésre álló ideiglenes páciensfájl lehetővé teszi, hogy páciensadatok bevitele nélkül indítsa a
tesztelést. Új páciensfájl létrehozásához vagy meglévő páciensfájl megnyitásához tanulmányozza tekintse meg a►
25. oldalt.

Adatgyűjtéskor a fej mozgását a Fej pozíció visszajelzése kijelzővel, illetve a Szinkronizált helyszíni videomód
segítségével kísérheti figyelemmel. Vagy úgy is dönthet, hogy egyiket sem használja. (Az alapértelmezett megjelenítés a
Vizsgálati lehetőségek résznél állítható be.)

Megjegyzés •Ha a Szinkronizált helyszíni video lehetőséget használja, módosítania kellhet a kamera pozícióját,
hogy a páciens egész feje látszódjon a videóban az adatgyűjtés közben. Ha hangot is rögzít, fontos a kamera
elhelyezése, hogy minimalizálja a környezeti zaj szintjét.

1. Állítsa be a páciens fejét.

2. Állítsa be a középső referenciapontot:

A. Utasítsa a pácienst.

B. Kattintson az Lézer be (A) elemre.

C. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen mereven a falon lévő lézeres pontra. Biztosítva, hogy a páciens feje
középen van, kattintson a Közép gombra vagy nyomja meg, és legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva
távvezérlő bal gombját. (A képernyő a gomb felengedésekor frissül.)

3. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen mereven az ujjára. Ellenőrizze, hogy az tekintés pozíció 0°.
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4. A kiválasztástól függően folytassa:

• Vizsgálati feltételek – mind kivéve a Bal iránytartási feltételt
Kérje meg a pácienst, hogy kövesse a stimulust a kívánt tekintési pozícióig: Az adatgyűjtés megkezdéséhez
kattintson a Start gombra vagy nyomja meg a távvezérlő bal gombját.

• Vizsgálati feltételek – csak a Bal iránytartási
Kérje meg a pácienst, hogy kövesse a stimulust a balra vagy jobbra. Az adatgyűjtés megkezdéséhez kattintson a
Start gombra vagy nyomja meg a távvezérlő bal gombját. Az adatgyűjtés megkezdését követően kérje meg a
pácienst, hogy a tekintetét vigye vissza a középső tekintési pozícióba.

Ha az adatgyűjtést a vizsgálati beállításokban megadott maximális időtartamon túl is folytatni szeretné, kattintson a
Meghosszabbított gombra vagy nyomja meg a távvezérlő bal gombját. Egy hangjelzés jelzi a vizsgálat
meghosszabbítását. Az adatgyűjtés megállításához kattintson a Leállítás gombra vagy nyomja meg a távvezérlő jobb
gombját.

Szempozíció-görbék
A Vizsgálati lehetőségek beállításai alapján a vízszintes (HR) és függőleges (VR) szempozíció görbék a Szempozíció-görbék
ablakban jelennek meg. Ha adatgyűjtés közben a görbén el szeretne helyezni egy eseményjelzőt ( ), az alábbi módszerek
egyikét használhatja:

• Nyomja meg a távvezérlő bal gombját.

• Kattintson a(z) Esemény gombra.

Az eseményjelzőket a rendszer a görbe alá szúrja be.

LFS érték
A valós idejű LFS (lassú fázissebesség) érték (A) egy becsült érték, amelynek számítása a becsült LFS szórását figyelembe
véve zajlik. Az érték zöld vagy narancssárga színnel jelenik meg az ablak jobb fölső részén.

• Zöld: Amikor a változékonyság alacsony, nagyon valószínű, hogy az érték megbízható.

• Narancssárga: Amikor a változékonyság magas, kevésbé valószínű, hogy az érték megbízható.

Megjegyzés •LFS A narancssárga színnel megjelenített () értékeket kevésbé megbízhatónak, de nem helytelennek
kell tekinteni.

Tekintési pozíció érték
A Tekintési pozíció pozícióérték (B) a szem középponttól történő elmozdulása fokban kifejezve. A rendszer a pozíciót az
adatgyűjtés megkezdése előtt és az adatgyűjtés alatt is kijelzi. A balra történő szemmozgás negatív értéket ad. A jobbra
történő szemmozgás pozitív értéket ad.
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Megjegyzés •További információkat az Szemmozgatás oktató videóban vagy a www.icsimpulse.com honlapon
talál.

A Gyűjtés ablakban megjelenő elemek a következőek:

A. Test Type (Vizsgálat típusa) – a vizsgálat neve, amelynek az adatait gyűjti a rendszer
(A név tartalmazza a vizsgálat irányát és körülményeit.)

B. Eltelt idő – a vizsgálat időtartama
C. Képkockasebesség – adatbeolvasás gyakorisága képkocka/másodperc értékben (fps)
D. Kalibrálás ∆ – a jobb és a bal szempozíció között kalibrálás közben mért távolság pixelben

A maximális vizsgálati időtartam elérésekor a rendszer automatikusan megáll. (A vizsgálat maximális időtartama a Vizsgálati
lehetőségek résznél állítható be.)

• Ha az adatgyűjtést a vizsgálati beállításokban megadott maximális időtartamon túl is folytatni szeretné, kattintson a
Meghosszabbított gombra vagy nyomja meg a távvezérlő bal gombját. Egy hangjelzés jelzi a vizsgálat
meghosszabbítását. Az adatgyűjtés megállításához kattintson a Leállítás gombra vagy nyomja meg a távvezérlő jobb
gombját.

• A vizsgálat korai leállításához kattintson a Leállítás gombra, vagy nyomja meg a távvezérlő jobb gombját. Az adatokat a
rendszer elmenti.

• A vizsgálat korai, adatmentés nélküli leállításához kattintson aMégse lehetőségre.

Megtörténik az adatok elemzése, majd a rendszer megjeleníti őket az Analízis ablakban.

8.8 Szemmozgás adatelemzés
Adott vizsgálat megtekintéséhez kattintson a Vizsgálat fülre, majd a kiemeléshez kattintson a kívánt vizsgálatra. A vizsgálat
kiválasztásával kapcsolatban további információkat a► 20. oldalon talál.

8.8.1 Analízis ablak
Az eredmények normál és nagyított nézetben is megtekinthetőek. Tekintse meg a► 17. oldalt.
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Szempozíció-görbék
A Vizsgálati lehetőségek beállításai alapján a vízszintes (HR) és függőleges (VR) szempozíció görbék a Szempozíció-görbék
ablakban jelennek meg.

A megjelenítendő görbék módosításához a görbék jelmagyarázatánál válassza ki vagy törölje a megfelelő jelölőnégyzet
kiválasztását. Az új beállítások a vizsgálat újraelemzéséig érvényben maradnak. Ha bezárja a páciensfájlt, vagy egy másik
vizsgálatot választ a páciens számára a vizsgálati listából, a Vizsgálati lehetőségek menüben kiválasztott beállításoktól
függően módosul a kijelző.

Megjegyzés •A Vizsgálati lehetőségek beállításaiban végzett bármilyen módosítás, melyet egy nyitott páciens
mellett végeznek el, csak az adott páciensre fog vonatkozni.

A görbék a kurzor körül kerülnek megjelenítésre. A jelentés kinyomtatja a görbének azt a részét, amely a Görbék ablakban
látható a kurzor köré központosítva.

Lassú fázissebesség grafikon
A diagram célja, hogy rögzítse a nystagmus erősségét. A diagram megjeleníti az LFS algoritmus által beazonosított egyéni
nystagmus-ütéseket a vízszintes jobb (HR) és a függőleges jobb (VR) görbék esetén.
Az LFS csúcs (°/mp) csúcsot a diagramon egy négyzet jelzi.

Egy adott pont kiválasztásához kattintson a pontra, vagy a pontok között navigáljon a bal/jobb nyíl segítségével (az ütések
között). Az LFS ablak (B).

Megjegyzés •A szempozíció görbe megjelenítéséhez válassza a TR elemet, a Forgatásos megjelenítéséhez az LFS
diagramot.

Ha az algoritmus nem választott ki csúcsot, az adott görbéhez manuálisan állítsa be a csúcsot. Az elemzés kezdetének
kiválasztásával kapcsolatban tekintse meg aÚjraelemzés. oldalon található )► 53 ablak leírását.

A Csúcs (°/mp) meghatározásával kapcsolatban tekintse meg a► 255. oldalt.
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Analízis részletei - Infó

A vizsgálati paraméterek felsorolása:

• Test Type (Vizsgálat típusa) – a vizsgálat neve, amelynek az adatait gyűjti a rendszer

• Operátor – az a személy, aki az adatgyűjtéskor be volt jelentkezve az OTOSuite Vestibular szoftverbe

• Kalibrálás ∆ – a jobb és a bal szempozíció között kalibrálás közben mért távolság pixelben

• Vizsgálat időtartama – az adatgyűjtés kezdetének dátuma és időpontja

• Eltelt idő – a vizsgálat időtartama

• Analízis kezdési ideje – az analízis megkezdésének időpontja

LFS értékek

• Pontok (°/mp) – a kiválasztott pont lassú fázissebessége (kiválasztott ütés)

• Csúcs (°/mp) – ahová a lassú fázissebességének csúcsa be van állítva
A Csúcs (°/mp) meghatározásával kapcsolatban tekintse meg a► 255. oldalt.

• Átl. (°/mp) – az összes elemzett adat átlagos sebessége

• Min. (°/mp) – az összes elemzett adat legalacsonyabb sebessége

• Max (°/mp) – az összes elemzett adat legnagyobb sebessége

Analízis részletei - Megjegyzések
A tesztre vonatkozó megjegyzések bevihetők a vizsgálat előtt, közben, illetve a vizsgálat után. Megjegyzések hozzáadásához
vagy módosításához kattintson aMegjegyzések fülre. A szerkesztési eszközökkel kapcsolatos információkért tekintse meg a
► 23. oldalt.

Megjegyzés •A Vizsgálat ablakban korábban hozzáadott szöveg a Megjegyzések ablakban jelenik meg.
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Analízis részletei - Újraelemzés

Analízis kezdési ideje – Összes görbe

Adat kizárásához az analízisből egy görbén:

1. Mozgassa a fekete kurzort az új kezdési időre a Szempozíció-görbék ablakban.

2. Az Analízis részletei ablakban kattintson aÚjraelemzés fülre.

3. Az újraelemzéshez kattintson

• Újraelemzés a kurzortól – a beállított kezdő időponttól a kurzor után teljes másodpercig kielemzi az összes görbét

• Teljes görbe újraelemzése – minden görbét elölről elemez

Megjegyzés •A kezdési idő az Infó ablakban jelenik meg.

LSF diagram

Megjegyzés •Licenc nélkül a vizsgálat során nem tudja megállapítani a Forgatásos nystagmus jelenlétét. A licenc
megvásárlásával hozzáfér a szempozíció görbe és az LFS diagram funkciókhoz.

Válassza ki a módosítandó görbét a HR, VR, or TR kiválasztásával

• Pontok (°/mp)

– Törlése – kihagyja a kiválasztott pontot az elemzésből és a jelentésből

– Visszaállítás – helyreállít minden manuálisan törölt ütést

• Csúcs (°/mp)

– Kiválasztás – a kurzor helyzete alapján új csúcsot állít be

– Visszaállítás – a csúcsot az algoritmus által meghatározott helyre állítja vissza

A Csúcs (°/mp) meghatározásával kapcsolatban tekintse meg a► 255. oldalt.

8.8.2 Adatgyűjtés lejátszása
A szempozíció görbéi és a szemvideó egyidejűleg lejátszhatók a fejpozíció visszajelzésével vagy a vizsgálat közben felvett
helyszíni videóval.
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Videólejátszási gombok és választások

Lejátszás Indítsa el a szinkronizált lejátszást.

Szünet Szüneteltesse a szinkronizált lejátszást.

Leállítás Állítsa le a szinkronizált lejátszást.

Lejátszás a kurzortól Kiválasztásával a lejátszás a kurzor pozíciójától indul. Ha nem választja ki, a
lejátszás a görbe elejétől indul.

Sebesség
Megjegyzés •A lejátszási sebesség beállítása előtt ellenőrizze a felvett
képkockasebességet (képkocka/mp) a szemvideó alatt.

• Normál – A 30 képkocka/másodperccel felvett szemvideó csak normál
sebességgel játszható le.

• Lassú – A 60 képkocka/másodperccel felvett szemvideó normál
sebességgel vagy lassan játszható le.

• Lassabb – A 60 képkocka/másodpercnél nagyobb sebességgel felvett
szemvideó normál sebességgel, lassan vagy még lassabban játszható le.

8.8.3 Tekintés diagram
A 4.0-s verzió előtt gyűjtött adatokért kattintson a Analízis fülre. Az Analízis részletei ablakban kattintson aÚjraelemzés
fülre. Az adatok újraelemzéséhez kattintson azÚjraelemzés a kurzortól vagy az Teljes görbe újraelemzése elemre. Ha
ebben az ablakban szeretné megtekinteni az adatokat, kattintson a Tekintés diagram fülre, majd válassza a Vizsgálati lista-
ból válassza ki a vizsgálatot. Hogy az adatok bekerüljenek a Erősítésgrafikon elemzése ablakba, mind az öt bámulás
vizsgálatot újra kell elemeznie.

A Erősítésgrafikon elemzése ablakban a Közép, Bal, Right (Jobb) , Fel és Le bámulási vizsgálatállapotok tekinthetők át.
Vizsgálat(ok) eltávolításához vagy hozzáadásához a Vizsgálati lista ablakban kattintson a elemre. Minden egyes
vizsgálathoz csak egy vizsgálati állapot választható ki.
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Szempozíció-görbék
A kiválasztott vizsgálatok vízszintes (HR) és függőleges (VR) szempozíció görbéi az Szempozíció-görbék ablakban jelennek
meg.

A görbék a kurzor körül kerülnek megjelenítésre. A teljes görbe megtekintéséhez kattintson az Analízis fülre.

Erősítésgrafikon elemzése
Ez az ábra az automata elemzés eredményeit mutatja be.

A rendszer a szem relatív helyzetét minden egyes vizsgálati állapotra megállapítja. Minden egyes vizsgálati állapotot egy
doboz jelképez az ábrán: jobbra tekintés a bal oldali dobozban (a páciens szemszögéből nézve), balra tekintés a jobb oldali
dobozban, felfele tekintés a felső dobozban, középre tekintés a középső dobozban és lefele tekintés az alsó dobozban. Az
egyes vizsgálati állapotok nystagmusait a rendszer irány, sebesség és amplitúdó alapján értékeli. Az ábrán látható nyilak a
következőket jelzik:

• az irányt (az irány a páciens szemszögéből nézve),

• az amplitúdó intenzitása (a nyíl szárának vastagsága alapján), és

• a nystagmus sebességének mértékét (a nyíl végének vastagsága alapján).
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A nyíl küszöbvonalainak intenzitását a Vizsgálati lehetőségek-ben tudja beállítani. Ha egy kör jelenik meg, az azt jelezi,
hogy nem érzékelhető nystagmus.

A rendszer a következő értékeket minden egyes kiválasztott Szemmozgás vizsgálati állapothoz biztosítja:

• Irány : a nystagmus ütésének irányát

• LFS x̄ (°/mp) : a nystagmus átlagos lassú fázissebességét, fok/másodpercben

• Amplitúdó (°) : a nystagmus átlagos amplitúdóját fokban

8.9 VOR vizsgálatok
Ezekben a vizsgálatokban a szemüveg a fejről és a szemről is gyűjt adatokat. A giroszkóp a fejmozgás sebességét méri
(stimulus). A nagy sebességű kamera rögzíti a szem képét. A OTOsuite Vestibular szoftver feldolgozza a szem és a fej
sebességadatait (a válasz). A fejmozgás és a szemmozgás adatainak szimultán megjelenítése lehetővé teszi az orvos számára
annak meghatározását, hogy a válasz a normál határértéken belül van-e.

A VOR vizsgálattal értékelhető a vestibulo-ocularis reflex (VOR) vizuális fokozással és vizuális fokozás nélkül. A kétféle
vizsgálat típusának célja, hogy azonosítsák, hogy valamelyik vizsgálati körülményben megfigyelhető-e gyors szemmozgás. A
páciens ülő pozícióban van 1 méterre a faltól, ahol a fixációs cél rögzítve van, és a szuppressziós cél ki van vetítve.

VVOR (Vizuális VOR)

Ez a vizsgálati típus vizuális fokozással értékeli a páciens vestibulo-ocularis reflexét. A vizsgáló megkéri a pácienst, hogy
nézzen mereven a falon lévő fixációs pontra. A pácienst értékelő személy a páciens fejét lassan elmozdítja kb. 0,5 Hz
értékkel és 10°-os amplitúdóval a vízszintes vagy függőleges síkon. A páciensnek a vizsgálat időtartama alatt fenn kell
tartania a pont fixációját.

VORS (VOR szuppresszió)

Ez a vizsgálati típus vizuális fokozás nélkül értékeli a páciens vestibulo-ocularis reflexét. A vizsgáló megkéri a a pácienst, hogy
nézzen mereven a falon lévő lézeres pontra. A lézeres pont a fejjel együtt mozog. A pácienst értékelő személy a páciens
fejét lassan elmozdítja kb. 0,5 Hz értékkel és 10°-os amplitúdóval a vízszintes vagy függőleges síkon. A páciensnek a vizsgálat
időtartama alatt követnie kell a lézeres pontot. Ez a vizsgálat sötétített szobában is elvégezhető.

8.10 VOR adatok gyűjtése
A Vizsgálati lehetőségek adatgyűjtés közben elérhető beállításairól még több információ a► 183. oldalon talál.

Megjegyzés •A rendelkezésre álló ideiglenes páciensfájl lehetővé teszi, hogy páciensadatok bevitele nélkül indítsa a
tesztelést. Új páciensfájl létrehozásához vagy meglévő páciensfájl megnyitásához tanulmányozza tekintse meg a►
25. oldalt.

Adatgyűjtéskor a Szinkronizált helyszíni video funkció elérhető. (A kamerás felvétel magasabb képkockasebessége miatt a
Fej pozíció visszajelzése nem érhető el VOR vizsgálat esetén.)

Ha a Szinkronizált helyszíni video lehetőséget használja, módosítania kellhet a kamera pozícióját, hogy a páciens egész feje
látszódjon a videóban az adatgyűjtés közben. Ha hangot is rögzít, fontos a kamera elhelyezése, hogy minimalizálja a
környezeti zaj szintjét.

1. Utasítsa a pácienst. (Például mondja meg nekik, hogy tartsák nyitva a szemüket és nézzenek mereven a fixációs pontra.)

2. Az adatgyűjtés megkezdéséhez kattintson a Start gombra vagy nyomja meg a távvezérlő bal gombját. Ha az adatgyűjtést
a vizsgálati beállításokban megadott maximális időtartamon túl is folytatni szeretné, kattintson aMeghosszabbított
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gombra vagy nyomja meg a távvezérlő bal gombját. Egy hangjelzés jelzi a vizsgálat meghosszabbítását. Az adatgyűjtés
megállításához kattintson a Leállítás gombra vagy nyomja meg a távvezérlő jobb gombját.

A görbefelvételek a Valós idejű görbék (másodpercek az X tengelyen) ablakban jelennek meg. Az alábbi ábra a szem
és a fej sebességét mutatja. Ha adatgyűjtés közben a görbén el szeretne helyezni egy eseményjelzőt ( ), az alábbi
módszerek egyikét használhatja:

• Nyomja meg a távvezérlő bal gombját.

• Kattintson a(z) Esemény gombra.

Az eseményjelzőket a rendszer a görbe alá szúrja be.

Megjegyzés •További információkat az Szemmozgatás oktató videóban vagy a www.icsimpulse.com
honlapon talál.

A Gyűjtés ablakban megjelenő elemek a következőek:

A. Test Type (Vizsgálat típusa) – a vizsgálat neve, amelynek az adatait gyűjti a rendszer
(A név tartalmazza a vizsgálat irányát és körülményeit.)

B. Eltelt idő – a vizsgálat időtartama
C. Képkockasebesség – adatbeolvasás gyakorisága képkocka/másodperc értékben (fps)
D. Kalibrálás ∆ – a jobb és a bal szempozíció között kalibrálás közben mért távolság pixelben

A maximális vizsgálati időtartam elérésekor a rendszer automatikusan megáll. (A vizsgálat maximális időtartama a Vizsgálati
lehetőségek résznél állítható be.)

58 Otometrics - ICS Impulse USB

8 Szemmozgatás



• Ha az adatgyűjtést a vizsgálati beállításokban megadott maximális időtartamon túl is folytatni szeretné, kattintson a
Meghosszabbított gombra vagy nyomja meg a távvezérlő bal gombját. Egy hangjelzés jelzi a vizsgálat
meghosszabbítását. Az adatgyűjtés megállításához kattintson a Leállítás gombra vagy nyomja meg a távvezérlő jobb
gombját.

• A vizsgálat korai leállításához kattintson a Leállítás gombra, vagy nyomja meg a távvezérlő jobb gombját. Az adatokat a
rendszer elmenti.

• A vizsgálat korai, adatmentés nélküli leállításához kattintson aMégse lehetőségre.

Megtörténik az adatok elemzése, majd a rendszer megjeleníti őket az Analízis ablakban.

8.11 VOR adatelemzés
Adott vizsgálat megtekintéséhez kattintson a Vizsgálat fülre, majd a kiemeléshez kattintson a kívánt vizsgálatra. A vizsgálat
kiválasztásával kapcsolatban további információkat a► 20. oldalon talál.

8.11.1 Analízis ablak
Az eredmények normál és nagyított nézetben is megtekinthetőek. Tekintse meg a► 17. oldalt.

Valós idejű görbék (másodpercek az X tengelyen)
A grafikon görbéi a szem és a fej sebességét mutatják adatgyűjtés közben. A megjelenítendő görbék módosításához a görbék
jelmagyarázatánál válassza ki vagy törölje a megfelelő jelölőnégyzet kiválasztását. Az új beállítások a vizsgálat újraelemzéséig
érvényben maradnak. Ha bezárja a páciensfájlt, vagy egy másik vizsgálatot választ a páciens számára a vizsgálati listából, a
Vizsgálati lehetőségek menüben kiválasztott beállításoktól függően módosul a kijelző.

A teljes görbét a görbe alatti görgetősávval tekintheti meg.A jelentés kinyomtatja a görbének azt a részét, amely a Görbék
ablakban látható a kurzor köré központosítva.
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Analízis részletei

A vizsgálati paraméterek felsorolása:

• Test Type (Vizsgálat típusa) – a vizsgálat neve, amelynek az adatait gyűjti a rendszer

• Operátor – az a személy, aki az adatgyűjtéskor be volt jelentkezve az OTOSuite Vestibular szoftverbe

• Kalibrálás ∆ – a jobb és a bal szempozíció között kalibrálás közben mért távolság pixelben

• Vizsgálat időtartama – az adatgyűjtés kezdetének dátuma és időpontja

• Eltelt idő – a vizsgálat időtartama

Analízis részletei - Megjegyzések
A tesztre vonatkozó megjegyzések bevihetők a vizsgálat előtt, közben, illetve a vizsgálat után. Megjegyzések hozzáadásához
vagy módosításához kattintson aMegjegyzések fülre. A szerkesztési eszközökkel kapcsolatos információkért tekintse meg a
► 23. oldalt.

Megjegyzés •A Vizsgálat ablakban korábban hozzáadott szöveg a Megjegyzések ablakban jelenik meg.

8.11.2 Adatgyűjtés lejátszása
A szem és a fej sebességének görbéi és a szemvideó egyidejűleg lejátszhatók a helyszíni videóval.

Videólejátszási gombok és választások

Lejátszás Indítsa el a szinkronizált lejátszást.

Szünet Szüneteltesse a szinkronizált lejátszást.

Leállítás Állítsa le a szinkronizált lejátszást.

Lejátszás a kurzortól Kiválasztásával a lejátszás a kurzor pozíciójától indul. Ha nem választja ki, a
lejátszás a görbe elejétől indul.
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Videólejátszási gombok és választások

Sebesség
Megjegyzés •A lejátszási sebesség beállítása előtt ellenőrizze a felvett
képkockasebességet (képkocka/mp) a szemvideó alatt.

• Normál – A 30 képkocka/másodperccel felvett szemvideó csak normál
sebességgel játszható le.

• Lassú – A 60 képkocka/másodperccel felvett szemvideó normál
sebességgel vagy lassan játszható le.

• Lassabb – A 60 képkocka/másodpercnél nagyobb sebességgel felvett
szemvideó normál sebességgel, lassan vagy még lassabban játszható le.

8.12 Aszimmetrikus eltérés vizsgálat
Ebben a vizsgálatban a szemüveg a szemről gyűjt adatokat. A nagy sebességű kamera rögzíti a szem képét. Az
OTOsuite Vestibular szoftver feldolgozza a szempozíció adatait, és kiszámolja a szemeltérés fokát.

A vizsgálati típus révén kiértékelhető a páciens szemigazítása egy váltakozó takarású vizsgálat segítségével, mikor a páciens
különböző helyzetekben van (Ülve vagy Hanyatt fekve). A vizsgálat célja, hogy megállapítsa, hogy a szem egyenetlensége a
szem letakarása és felfedése miatt következik-e be. A páciens ülő vagy fekvő pozícióban van. A páciens szemmozgását úgy
veszik fel, hogy a szem elsődleges pozícióban van, és először a jobb szemet takarják le, majd a másikat.

8.13 Aszimmetrikus eltérés adatok gyűjtése
A Vizsgálati lehetőségek adatgyűjtés közben elérhető beállításairól még több információ a► 183. oldalon talál.

Megjegyzés •A rendelkezésre álló ideiglenes páciensfájl lehetővé teszi, hogy páciensadatok bevitele nélkül indítsa a
tesztelést. Új páciensfájl létrehozásához vagy meglévő páciensfájl megnyitásához tanulmányozza tekintse meg a►
25. oldalt.

Adatgyűjtéskor a Szinkronizált helyszíni video funkció elérhető. (A Fej pozíció visszajelzése nem elérhető, mert a fej
nem mozdulatlan.)

Ha a Szinkronizált helyszíni video lehetőséget használja, módosítania kellhet a kamera pozícióját, hogy a páciens egész feje
látszódjon a videóban az adatgyűjtés közben. Ha hangot is rögzít, fontos a kamera elhelyezése, hogy minimalizálja a
környezeti zaj szintjét.

1. Utasítsa a pácienst. (Például mondja neki, hogy tartsa nyitva a szemét, és nézzen egyenesen előre.)

2. Az adatgyűjtés megkezdéséhez kattintson a Start gombra vagy nyomja meg a távvezérlő bal gombját. Ha az adatgyűjtést
a vizsgálati beállításokban megadott maximális időtartamon túl is folytatni szeretné, kattintson aMeghosszabbított
gombra vagy nyomja meg a távvezérlő bal gombját. Egy hangjelzés jelzi a vizsgálat meghosszabbítását. Az adatgyűjtés
megállításához kattintson a Leállítás gombra vagy nyomja meg a távvezérlő jobb gombját.

A Vizsgálati lehetőségek beállításai alapján a vízszintes (HR) és függőleges (VR) szempozíció görbék a Szempozíció-
görbék ablakban jelennek meg.
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3. Adatgyűjtés közben manuálisan jelezze, mikor van letakarva ( ) a szem és mikor van takarás nélkül ( ), így helyesen
kiszámítható a szempozíció átlagos változása. Használja az alábbi módszerek egyikét:

• Nyomja meg a távvezérlő bal gombját. Ezzel a gombbal válthat a letakart és a és változat között.

• Kattintson a Takart/Nem lefedve elemre.

Az ikonok a a rendszer a görbe alá szúrja be.

Megjegyzés •További információkat az Szemmozgatás oktató videóban vagy a www.icsimpulse.com
honlapon talál.

A Gyűjtés ablakban megjelenő elemek a következőek:

A. Test Type (Vizsgálat típusa) – a vizsgálat neve, amelynek az adatait gyűjti a rendszer
(A név tartalmazza a vizsgálat irányát és körülményeit.)

B. Eltelt idő – a vizsgálat időtartama
C. Képkockasebesség – adatbeolvasás gyakorisága képkocka/másodperc értékben (fps)
D. Kalibrálás ∆ – a jobb és a bal szempozíció között kalibrálás közben mért távolság pixelben

A maximális vizsgálati időtartam elérésekor a rendszer automatikusan megáll. (A vizsgálat maximális időtartama a Vizsgálati
lehetőségek résznél állítható be.)

• Ha az adatgyűjtést a vizsgálati beállításokban megadott maximális időtartamon túl is folytatni szeretné, kattintson a
Meghosszabbított gombra vagy nyomja meg a távvezérlő bal gombját. Egy hangjelzés jelzi a vizsgálat
meghosszabbítását. Az adatgyűjtés megállításához kattintson a Leállítás gombra vagy nyomja meg a távvezérlő jobb
gombját.
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• A vizsgálat korai leállításához kattintson a Leállítás gombra, vagy nyomja meg a távvezérlő jobb gombját. Az adatokat a
rendszer elmenti.

• A vizsgálat korai, adatmentés nélküli leállításához kattintson aMégse lehetőségre.

Megtörténik az adatok elemzése, majd a rendszer megjeleníti őket az Analízis ablakban.

8.14 Aszimmetrikus eltérés adatelemzés
Adott vizsgálat megtekintéséhez kattintson a Vizsgálat fülre, majd a kiemeléshez kattintson a kívánt vizsgálatra. A vizsgálat
kiválasztásával kapcsolatban további információkat a► 20. oldalon talál.

8.14.1 Analízis ablak
Az eredmények normál és nagyított nézetben is megtekinthetőek. Tekintse meg a► 17. oldalt.

Szempozíció-görbék
A Vizsgálati lehetőségek beállításai alapján a vízszintes (HR) és függőleges (VR) szempozíció görbék a Szempozíció-görbék
ablakban jelennek meg.

A megjelenítendő görbék módosításához a görbék jelmagyarázatánál válassza ki vagy törölje a megfelelő jelölőnégyzet
kiválasztását. Az új beállítások a vizsgálat újraelemzéséig érvényben maradnak. Ha bezárja a páciensfájlt, vagy egy másik
vizsgálatot választ a páciens számára a vizsgálati listából, a Vizsgálati lehetőségek menüben kiválasztott beállításoktól
függően módosul a kijelző.

Megjegyzés •A Vizsgálati lehetőségek beállításaiban végzett bármilyen módosítás, melyet egy nyitott páciens
mellett végeznek el, csak az adott páciensre fog vonatkozni.

A görbék a kurzor körül kerülnek megjelenítésre. A jelentés kinyomtatja a görbének azt a részét, amely a Görbék ablakban
látható a kurzor köré központosítva.
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Analízis részletei -Infó

A vizsgálati paraméterek felsorolása:

• Test Type (Vizsgálat típusa) – a vizsgálat neve, amelynek az adatait gyűjti a rendszer

• Operátor – az a személy, aki az adatgyűjtéskor be volt jelentkezve az OTOSuite Vestibular szoftverbe

• Kalibrálás ∆ – a jobb és a bal szempozíció között kalibrálás közben mért távolság pixelben

• Vizsgálat időtartama – az adatgyűjtés kezdetének dátuma és időpontja

• Eltelt idő – a vizsgálat időtartama

• Szempozíció átlagos elmozdulása (°) – a szempozíció átlagos eltérése (vízszintes és függőleges görbékhez), amikor
változik a letakart és a nem letakart szem közötti feltétel.

Analízis részletei - Megjegyzések
A tesztre vonatkozó megjegyzések bevihetők a vizsgálat előtt, közben, illetve a vizsgálat után. Megjegyzések hozzáadásához
vagy módosításához kattintson aMegjegyzések fülre. A szerkesztési eszközökkel kapcsolatos információkért tekintse meg a
► 23. oldalt.

Megjegyzés •A Vizsgálat ablakban korábban hozzáadott szöveg a Megjegyzések ablakban jelenik meg.

8.14.2 Adatgyűjtés lejátszása
A szempozíció görbéi és a szemvideó egyidejűleg lejátszhatók a helyszíni videóval.

Videólejátszási gombok és választások

Lejátszás Indítsa el a szinkronizált lejátszást.

Szünet Szüneteltesse a szinkronizált lejátszást.

Leállítás Állítsa le a szinkronizált lejátszást.
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Videólejátszási gombok és választások

Lejátszás a kurzortól Kiválasztásával a lejátszás a kurzor pozíciójától indul. Ha nem választja ki, a
lejátszás a görbe elejétől indul.

Sebesség
Megjegyzés •A lejátszási sebesség beállítása előtt ellenőrizze a felvett
képkockasebességet (képkocka/mp) a szemvideó alatt.

• Normál – A 30 képkocka/másodperccel felvett szemvideó csak normál
sebességgel játszható le.

• Lassú – A 60 képkocka/másodperccel felvett szemvideó normál
sebességgel vagy lassan játszható le.

• Lassabb – A 60 képkocka/másodpercnél nagyobb sebességgel felvett
szemvideó normál sebességgel, lassan vagy még lassabban játszható le.

8.15 Szemmozgás vizsgálatok
A Szemmozgás vizsgálat során a szemüveg egy vizuális vízszintes szemmozgás stimulust (lézerpontok, melyek előre és hátra
mozognak) vetít ki a felületre, és gyűjti be a szempozíció adatokat. A nagy sebességű kamera rögzíti a szem képét. Az
OTOsuite Vestibular szoftver feldolgozza a szempozíció adatait, és összehasonlítja a stimulussal.

A Szemmozgás vizsgálat révén kiértékelheti a vizuális és szemmozgatásos rendszert, mikor gyors célirányos célokat vetít ki.
A vizsgálat célja megállapítani, hogy páciensnél áll-e fenn abnormális szemmozgás, mikor követi a vízszintes szemmozgás
stimulust. A páciens üllő helyzetben, legalább 1 méterre van a stimulustól. A rendszer összehasonlítja a szemmozgást a
stimulussal. A rendszer méri az amplitúdót, sebességet, pontosságot és látenciáját:

• Amplitúdó (°) Az méri a kiindulási pozíció és a szemmozgás 75 ms-nál hosszabb megállása közötti ugrást. Az értékek
jobb irányú szemmozgás esetén pozitívak, a bal irányú szemmozgás esetén negatívak.

• Csúcssebesség (°/mp) A méri a szemmozgás sebességét és egy 18,75 ms-os időszak alatti gyors szemmozgás maximális
sebességét. Az értékek jobb irányú szemmozgás esetén pozitívak, a bal irányú szemmozgás esetén negatívak.

• Pontosság (%) A méri szemmozgás kitérésének mértékét a cél kitéréséhez képest.

• Látencia (ms)A méri a reakcióidőt vagy a cél mozgása és az első, 108°/mp-nél gyorsabb szemmozgás között eltelt időt.
Az algoritmus elutasítja a túl korai (150 ms-nál korábbi a 75 ms utáni célmozgáson keresztül), túl késői (500 ms a
célmozgás után), illetve a rossz irányba történő téves szemmozgásokat.

Szemmozgás

Ez a vizsgálati típus értékeli a páciens szemmozgását, amikor a szem a szemmozgás stimulust követi. A stimulust a szemüveg
vetíti a felületre. Minden egyes szemmozgás egy másodpercig kerül megtartásra. A 3 lézeres szemmozgás vizsgálat 3
véletlenszerű amplitúdójú és irányú stimulust vetít ki, vízszintesen 7,5° és 15° között, balra vagy jobbra.

A Szemmozgás vizsgálatot látással kell elvégezni.

8.16 Szemmozgás adatok gyűjtése
A Vizsgálati lehetőségek adatgyűjtés közben elérhető beállításairól még több információ a► 183. oldalon talál.
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Megjegyzés •A rendelkezésre álló ideiglenes páciensfájl lehetővé teszi, hogy páciensadatok bevitele nélkül indítsa a
tesztelést. Új páciensfájl létrehozásához vagy meglévő páciensfájl megnyitásához tanulmányozza tekintse meg a►
25. oldalt.

Adatgyűjtéskor a fej mozgását a Fej pozíció visszajelzése kijelzővel, illetve a Szinkronizált helyszíni videomód
segítségével kísérheti figyelemmel. Vagy úgy is dönthet, hogy egyiket sem használja. (Az alapértelmezett megjelenítés a
Vizsgálati lehetőségek résznél állítható be.)

1. Ez a lépés csak akkor szükséges, ha a fej mozgását gyűjtés közben figyeli meg:

• Ha a Szinkronizált helyszíni video lehetőséget használja, módosítania kellhet a kamera pozícióját, hogy a páciens
egész feje látszódjon a videóban az adatgyűjtés közben. Ha hangot is rögzít, fontos a kamera elhelyezése, hogy
minimalizálja a környezeti zaj szintjét.

• A Fej pozíció visszajelzése funkció használatakor az adatgyűjtés megkezdése előtt állítsa a beteg fejét a megfelelő
pozícióba.  Biztosítsa, hogy a páciens feje ne mozogjon, és az tökéletesen a középpontban legyen. Állítsa be a
középső referenciapontot:

A. Utasítsa a pácienst.(Például mondja neki, hogy tartsa nyitva a szemét.)

B. Kattintson az Közép be (A) elemre.

C. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen mereven a falon lévő lézeres pontra. Biztosítva, hogy a páciens feje
középen van, kattintson a Közép gombra vagy nyomja meg, és legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva
távvezérlő bal gombját. (A képernyő a gomb felengedésekor frissül.)

Megjegyzés •Habár nem szükséges, a legjobb módja elmagyarázni a páciensnek a feladatát, ha bekapcsolja a
szemmozgás stimulust és hagyja, hogy a páciens gyakorolja a stimulus követését.

2. Kattintson a Stimulálás be (B) elemre a szemmozgás stimuli megjelenítéséhez.

3. Utasítsa a pácienst. (Például, mondja nekik, hogy a tartsák nyitva a szemüket, a fejüket pedig mozdulatlanul, ne
próbálják meg kitalálni, merre fog mozdulni a cél, és kövessék a célt a falon.)

4. Az adatgyűjtés megkezdéséhez kattintson a Start gombra vagy nyomja meg a távvezérlő bal gombját. Ha az adatgyűjtést
a vizsgálati beállításokban megadott maximális időtartamon túl is folytatni szeretné, kattintson aMeghosszabbított
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gombra vagy nyomja meg a távvezérlő bal gombját. Egy hangjelzés jelzi a vizsgálat meghosszabbítását. Az adatgyűjtés
megállításához kattintson a Leállítás gombra vagy nyomja meg a távvezérlő jobb gombját.

Stimulus és horizontális (HR ablak.

Az Elfogadva (A) és Begyűjtött (B) szemmozgások száma az ablak jobb felső részén jelennek meg.

Megjegyzés •Ha a rendszer nem fogadja el a szemmozgásokat, kalibrálja újra a készüléket és indítsa el újra a
vizsgálatot. Kisgyermeke és öregek esetében, akik nem képesek a fejüket mozdulatlanul tartani, szükséges lehet, hogy a
kalibráció és adatgyűjtés során mozdulatlanul tartsa a fejüket.

Megjegyzés •További információkat az Szemmozgatás oktató videóban vagy a www.icsimpulse.com honlapon
talál.

A Gyűjtés ablakban megjelenő elemek a következőek:

A. Test Type (Vizsgálat típusa) – a vizsgálat neve, amelynek az adatait gyűjti a rendszer
(A név tartalmazza a vizsgálat irányát és körülményeit.)

B. Eltelt idő – a vizsgálat időtartama
C. Képkockasebesség – adatbeolvasás gyakorisága képkocka/másodperc értékben (fps)
D. Kalibrálás ∆ – a jobb és a bal szempozíció között kalibrálás közben mért távolság pixelben

A maximális vizsgálati időtartam elérésekor a rendszer automatikusan megáll. (A vizsgálat maximális időtartama a Vizsgálati
lehetőségek résznél állítható be.)
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• Ha az adatgyűjtést a vizsgálati beállításokban megadott maximális időtartamon túl is folytatni szeretné, kattintson a
Meghosszabbított gombra vagy nyomja meg a távvezérlő bal gombját. Egy hangjelzés jelzi a vizsgálat
meghosszabbítását. Az adatgyűjtés megállításához kattintson a Leállítás gombra vagy nyomja meg a távvezérlő jobb
gombját.

• A vizsgálat korai leállításához kattintson a Leállítás gombra, vagy nyomja meg a távvezérlő jobb gombját. Az adatokat a
rendszer elmenti.

• A vizsgálat korai, adatmentés nélküli leállításához kattintson aMégse lehetőségre.

Megtörténik az adatok elemzése, majd a rendszer megjeleníti őket az Analízis ablakban.

8.17 Szemmozgás adatelemzés
Adott vizsgálat megtekintéséhez kattintson a Vizsgálat fülre, majd a kiemeléshez kattintson a kívánt vizsgálatra. A vizsgálat
kiválasztásával kapcsolatban további információkat a► 20. oldalon talál.

8.17.1 Analízis ablak
Az eredmények normál és nagyított nézetben is megtekinthetőek. Tekintse meg a► 17. oldalt.

Szempozíció-görbék
A Stimulus és vízszintes (HR) szempozíció görbék az Szempozíció-görbék ablakban jelennek meg. A görbék az ablak
közepén jelennek meg. A teljes görbét a görbe alatti görgetősávval tekintheti meg. A jelentés kinyomtatja a görbének azt a
részét, amely a Görbék ablakban látható a kurzor köré központosítva.

Szemmozgás diagramok
Ezen diagramok célja, hogy megmutassa, a szem mennyire sikeresen követte a szemmozgás stimulust. Minden egyes
elemzett gyors szemmozgás egy szemmozgás értéket hoz létre egy elemzés diagramhoz: Csúcssebesség, Pontosság és
Látencia. Ha a kurzort egy adatpont fölé viszi, a rendszer megjeleníti az adatpont értékét (A).

A diagramokon a körök a nyers adatokat jelentik. A négyzetek az átlagolt adatokat. Az átlagok a stimulus amplitúdója alapján
elfogadott összes gyors szemmozgás csoportjának átlaga. (A csoportok: -20 – -10, -10 – 0, 0 – 10 és 10 – 20).

Egy szemmozgás adatpont kiválasztásához kattintson az adatpontra. Az adatpontokat a bal/jobb nyílgombokkal is
kiválaszthatja, valamint lépkedhet közöttük. Az adatpont kiválasztásakor a görbe kurzora (A) meghatározza az adott
szemmozgás időpontját. A kiválasztott adatpont körüli négyzet (B), valamint a többi diagramon található vonatkozó
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adatpontok meghatározzák a szemmozgás elemzéséből származó adatokat. Az Infó ablakban láthatóak az egyéni szemmozgás
adatpontok értékei (C), illetve az átlagos bal és jobb gyors szemmozgások.

A szemmozgás elfogadásával kapcsolatban tekintse meg a► 256. oldalt.

Analízis részletei - Infó

A vizsgálati paraméterek felsorolása:

• Test Type (Vizsgálat típusa) – a vizsgálat neve, amelynek az adatait gyűjti a rendszer

• Operátor – az a személy, aki az adatgyűjtéskor be volt jelentkezve az OTOSuite Vestibular szoftverbe

• Kalibrálás ∆ – a jobb és a bal szempozíció között kalibrálás közben mért távolság pixelben

• Vizsgálat időtartama – az adatgyűjtés kezdetének dátuma és időpontja

• Eltelt idő – a vizsgálat időtartama

• Elfogadva – az elfogadott szemmozgások száma a bemutatott szemmozgások számához képest

• Szemmozgás

Egyedi HR – a kiválasztott szemmozgás adatpont amplitúdója, sebessége, pontossága és látenciája

Balra – az összes bal gyors szemmozgás átlagos sebessége, pontossága és látenciája

Otometrics - ICS Impulse USB 69

8 Szemmozgatás



Jobbra – az összes jobb gyors szemmozgás átlagos sebessége, pontossága és látenciája

Analízis részletei - Megjegyzések
A tesztre vonatkozó megjegyzések bevihetők a vizsgálat előtt, közben, illetve a vizsgálat után. Megjegyzések hozzáadásához
vagy módosításához kattintson aMegjegyzések fülre. A szerkesztési eszközökkel kapcsolatos információkért tekintse meg a
► 23. oldalt.

Megjegyzés •A Vizsgálat ablakban korábban hozzáadott szöveg a Megjegyzések ablakban jelenik meg.

Analízis részletei -Újraelemzés

A jövőben, ha az adatok tartalmaznak fokozást, aÚjraelemzés funkcióval újraelemezheti az adatokat. A Szemmozgások
diagram megjelenésének módosításához kattintson Nyers és/vagy Átlagolt jelölőnégyzetekre, így kiválasztva, hogy mi
jelenjen meg: nyers és átlagolt adatok, csak a nyers adatok vagy csak az átlagolt adatok.

Az újraelemzéshez kattintson

• Törölt szemmozgás - kihagyja a szemmozgást az elemzésből és a jelentésből

• Szemmozgások helyreállítása - helyreállít minden manuálisan törölt szemmozgást

8.17.2 Adatgyűjtés lejátszása
A szempozíció görbe és a szemvideó egyidejűleg lejátszhatók a fejpozíció visszajelzésével vagy a vizsgálat közben felvett
helyszíni videóval.

Videólejátszási gombok és választások

Lejátszás Indítsa el a szinkronizált lejátszást.

Szünet Szüneteltesse a szinkronizált lejátszást.

Leállítás Állítsa le a szinkronizált lejátszást.

Lejátszás a kurzortól Kiválasztásával a lejátszás a kurzor pozíciójától indul. Ha nem választja ki, a
lejátszás a görbe elejétől indul.
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Videólejátszási gombok és választások

Sebesség
Megjegyzés •A lejátszási sebesség beállítása előtt ellenőrizze a felvett
képkockasebességet (képkocka/mp) a szemvideó alatt.

• Normál – A 30 képkocka/másodperccel felvett szemvideó csak normál
sebességgel játszható le.

• Lassú – A 60 képkocka/másodperccel felvett szemvideó normál
sebességgel vagy lassan játszható le.

• Lassabb – A 60 képkocka/másodpercnél nagyobb sebességgel felvett
szemvideó normál sebességgel, lassan vagy még lassabban játszható le.
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9 Fejimpulzus
Két típusú Fejimpulzus vizsgálat létezik. A fejimpulzus vizsgálat, ahol a páciens egy fix pontot néz a falon, valamint a
Szuppressziós fejimpulzus paradigma vagy SHIMP vizsgálat. Az SHIMP vizsgálat során a falon lévő pont egy, a szemüveg
által kivetített lézerpont. Az adatgyűjtés és elemzés mindkét vizsgálati típusnál megegyezik.

9.1 Vizsgálati környezet
A környezet változó lehet, de a pácienst a faltól (vagy más, visszaverő felületként használható szilárd felülettől) legalább egy
méter távolságra kell elhelyezni.

Kalibrálás és vizsgálat céljából:

Megjegyzés •A páciens rögzített, nem forgó székbe üljön.

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

2. Helyezze el a rendszerhez mellékelt egyik fixációs pontot a falon oly módon, hogy a páciens helye közvetlenül a fixációs
pont előtt legyen.

9.2 Pupillaészlelés
A szemüveg megfelelő felhelyezésével kapcsolatban tekintse meg a► 33. oldalt.

9.2.1 Laterális teszt

Megjegyzés •A Laterális vagy a LARP vizsgálat elvégzése előtt ajánlott elvégezni a RALP vizsgálatot. Kalibrálást csak
a Laterális vizsgálattípus kiválasztását követően szabad végezni.

1. Válassza a Test Type (Vizsgálat típusa) : Laterális.

2. Spontán vagy szemmozgás (fejimpulzus alatti tekintés pozíció) által kiváltott nystagmust mutató pácienseknél válassza a
Spontán nystagmus 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. Tekintse meg a► 72. oldalt.

Megjegyzés •A Közép gomb le van tiltva, ha a Laterális nincs kiválasztva a Test Type (Vizsgálat típusa)
lehetőségnél.
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4. Pozícionálja a ROI területet (vizsgált területet) 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.

Megjegyzés •Fejimpulzus és VOR vizsgálatok esetében a ROI doboz 100 x 100 képpont 250 képkocka/mp maximális
mintavételezési sebességgel. A Forgatásos vizsgálatot kivéve a többi vizsgálathoz 160 x 120 pixeles ROI doboz kell
173 képkocka/mp maximális mintavételezési sebességgel. Forgatásos vizsgálat esetében a ROI doboz 320 x 240
képpont 60 képkocka/mp maximális mintavételezési sebességgel.

5. A Videó ablakban válassza ki a megjelenített kép típusát: Szürkeárnyalatos kép (A) vagy Pupilla elhelyezkedése(B).

Megjegyzés •A Szürkeárnyalatos kép, illetve a Pupilla elhelyezkedése lehetőség csak a pupilla észlelésének
beállításához használható. A szemvideó felvétele mindig szürkeárnyalatos.

6. Ha a pupilla észlelése nem volt automatikus, válassza az Automatikus küszöbérték opciót. A rendszer a pupillára
középpontozza a szálkeresztet.

7. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen mereven a fixációs pontra. Értékelje pupilla nyomon követését a szálkereszt
megfigyelésével. Ha a szálkereszt nem tudja követni a pupillát (körben ugrál és nem marad a pupillára irányítva), a + és -
gombokkal módosíthatja a küszöbérték csúszkáját.

A pupilla észlelés biztosítja, hogy a rendszer kalibrálás és adatgyűjtés közben megfelelően követi a pupillát.
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Megjegyzés •További módosításokkal távolítsa el a pupilla fehér kör alakú területén kívüli esetleges fehér területeket.

8. A ROI pozíció elfogadásához válassza azOK gombot.

9. Folytassa a► 76. oldalon leírt lépésekkel.

9.2.2 LARP vagy RALP teszt

Megjegyzés •A Laterális vagy a LARP vizsgálat elvégzése előtt ajánlott elvégezni a RALP vizsgálatot. Kalibrálást csak
a Laterális vizsgálattípus kiválasztását követően szabad végezni.

Ez az eljárás feltételezi, hogy a tesztet a Laterális teszt után hajtják végre.

1. Válassza a Test Type (Vizsgálat típusa) : LARP vagy RALP. A vizsgálat típusának megválasztása meghatározza, hogy a
giroszkópok melyik síkja (vagyis melyik fejgörbe) legyen félkövér a Valós idejű görbe-n. Meghatározza az oktatógörbék
alakját is.

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

3. A középső lézer bekapcsolódik. Állítsa be úgy a pácienst, hogy a feje középen helyezkedjen el, a középső lézerpont
pedig a fixációs ponton legyen.

Megjegyzés •Ha a vizsgálat beállítása közben a Közép elemre kattint, beállítja a fej helyzetéről visszajelzést adó
referenciapontot. A gomb le van tiltva, ha a Fej- és szempozíció visszajelzése gyűjtés közben nincs kiválasztva a
Vizsgálati lehetőségek lehetőségnél. A beállítások módosítására vonatkozó információkkal kapcsolatban tekintse
meg a► 192. oldalt.

4. Biztosítva, hogy a páciens feje tökéletesen mozdulatlan, kattintson a Közép gombra vagy nyomja meg, és legalább 2
másodpercig tartsa lenyomva a távvezérlő bal gombját. (A képernyő a gomb felengedésekor frissül.) A rendszer egy
szempozíció-jelzőt (A) jelenít meg a visszajelzési ábrán.

5. Ellenőrizze, hogy a szempozíció-jelző egyenes a fej előtt található-e a visszajelzési ábrán.
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Fontos •A szempozíció-jelző megfelelő helyzete biztosítja, hogy a fej a következő lépésnek megfelelő pozícióban legyen.
A folytatás előtt ellenőrizze, hogy a szempozíció-jelző egyenes a fej előtt található-e a visszajelzési ábrán.

6. Mozgassa a fejet a jobbra (LARP vizsgálat) vagy balra (RALP vizsgálat), amíg a visszajelzési ábrán a fej pozíciója nincs a
zöld vagy a sárga tartományban.

7. Pozícionálja a ROI területet (vizsgált területet) 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.

Szükség esetén a küszöbérték csúszka + vagy - gombjával állítsa be.

8. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen mereven a fixációs pontra. Értékelje pupilla nyomon követését a szálkereszt
megfigyelésével. Ha a szálkereszt nem tudja követni a pupillát (körben ugrál és nem marad a pupillára irányítva), a + és -
gombokkal módosíthatja a küszöbérték csúszkáját.

9. Vizsgálja meg a fejpozíciót és a szemjelző pozícióját a visszajelzési ábrán. A fejnek és a szemnek nem szabad azonos
színűnek lennie.

– A szempozíció-jelzőnek zöld színűnek kell lennie.

– A fej lehet zöld vagy sárga. A zöld az ajánlott.

Megjegyzés •A biztonság kedvéért ajánlott a szemet mindig a zöld tartományban tartani. Bizonyos páciensek
esetében, a fej formája vagy a nyak merevsége miatt nehezükre eshet a fixációs pontot nézni, miközben a fejük a
zöld tartományban van.

• A zöld optimális fejforgatást jelez 40° és 46,9° között, 33° és 47° közötti szempozícióval.

• A sárga optimális fejforgatást jelez 35° és 39,9° között, 27° és 32,9° közötti szempozícióval.

Megjegyzés •A fejpozíció visszajelzés és szempozíció visszajelzés útmutatók a megfelelő adatgyűjtés
támogatásához. A vizsgálónak a páciens pozicionálásakor mindig a klinikai tapasztalatát kell alkalmaznia. A
pozíció a páciens nyakának mobilitásától függően változhat.
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10. A ROI pozíció elfogadásához válassza azOK gombot.

Megjegyzés •A rendszer automatikusan menti a kalibrációs értékeket. A tárolt kalibrációs érték használható
mindegyik teszthez. A tesztek között nincs szükség újrakalibrálásra, ha a szemüveget nem mozgatták. Ha kilép a
páciensfájlból és újra megnyitja azt, ismét el kell végezni a kalibrálást.

11. Amennyiben ennek a vizsgálatnak az elindítása előtt elvégezték a Lateral vizsgálatot, folytassa a► 81. oldallal.

9.3 Kalibráció

Vigyázat• 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 Lézer be elemre.

2. Kérje a pácienst 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 Videó ablakban jelölje be azt az opciót, hogy a
szálkereszt továbbra is kövesse a pupilla mozgását.

Megjegyzés •A bejövő adatokat a Valós idejű görbe ablakban figyelheti meg. 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. Ha a szálkereszt nem tudja követni a pupillát (körben ugrál és nem marad a pupillára irányítva), a + és - gombokkal
módosíthatja a küszöbérték csúszkáját.

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), az Alapértelmezett
opcióra kattintva. Mielőtt az Alapértelmezett gombra kattint, győződjön meg róla, hogy a páciens egyenesen a
fixációs pontra néz-e.

A két lézersugár fénypontja közötti szemmozgás mérése és kalibrálása a szemüvegből kivetített lézeres pontok 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.

5. Kattintson a(z) Futtatás gombra.
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6. Kérje meg a pácienst, hogy tekintsen rá a fixációs pontra, és ne mozgassa a fejét.

7. Kérje meg a pácienst, hogy kövesse a lézer fénypontot.

Megjegyzés •A rendszer automatikusan menti a kalibrációs értékeket. A tárolt kalibrációs érték használható
mindegyik teszthez. A tesztek között nincs szükség újrakalibrálásra, ha a szemüveget nem mozgatták. Ha kilép a
páciensfájlból és újra megnyitja 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 a páciens fejét.

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

Megfelelő kalibrálás - A szem és a fej sebességei megfelelnek egymásnak.
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Gyenge kalibrálás - A szem sebessége túl kicsi

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 a páciens korábbi
vizsgálatait.
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Megjegyzés •Ha a páciensnek kis frekvenciájú fejforgatásnál nyomkövető gyors szemmozgásokat kell
végeznie, ez vagy vestibularis károsodásra vagy kisagyi rendellenességre vagy mindkettőre 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/vagy centrális rendellenességre utalhatnak. Használja a VOR vizsgálatokat a gyors szemmozgású páciensek
kiértékeléséhez kalibrációs ellenőrzés közben.

4. Ha a kalibrációt ellenőrizte, és elégedett az eredménnyel, kattintson az Elfogadás elemre.

Megnyílik a Gyűjtés ablak, és a szoftver elkezdhet fejimpulzus-adatokat gyűjteni.

Vigyázat•A kalibrálás elvégzése után nem ajánlott a szemüveg áthelyezése a páciens fején.
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9.4 Videofelvétel a szemmozgásról vizsgálat közben

Megjegyzés •Felvétel A elemet be kell jelölni, hogy le tudja játszani a gyűjtött adatokat.

A Videó ablakban megjelenik a szem képe.

Ha az adatgyűjtéssel egyidejűleg el kívánja indítani a videofelvételt is, jelölje be az Felvétel jelölőnégyzetet (A).

Megjegyzés •A videó lejátszásával kapcsolatban a► 110. oldalon találhat információkat.

9.5 Gyűjtés optimalizálása
Az LARP/RALP segítségével történő adatgyűjtés előtt célszerű tökéletesíteni a Laterális vizsgálatot. Az LARP/RALP
vizsgálatokat nehezebb elvégezni, és a Laterális vizsgálat ismerete sikeresebbé teszi az adatgyűjtést az LARP/RALP
vizsgálatok esetén.

A Laterális vizsgálat lehet Fejimpulzus vagy SHIMP (szuppressziós fejimpulzus paradigma) vizsgálat. Mindkét vizsgálathoz
szükség van egy pontra a páciens előtt lévő felületen. Fejimpulzus vizsgálat során, a páciens egy fix pontot néz a felületen.
SHIMP vizsgálat esetén a páciens a szemüvegre vetített lézerpontot nézi.

A vizsgálat úgy kezdődik, hogy a vizsgáló a szemüveget viselő páciens mögött áll. A vizsgáló megkéri a pácienst, hogy
Fejimpulzus vizsgálat esetén nézzen mereven a fixációs pontra, vagy SHIMP vizsgálat esetén nézze a lézerpontot. Amíg a
pácienst megkérik, hogy nézzen mereven a fixációs pontra, a vizsgáló kis szögben (körülbelül 10–20 fokban) vízszintesen
elfordítja a páciens fejét a laterális vizsgálathoz röviden, gyorsan és váratlanul, változtatva az irányt és a sebességet.

LARP esetében a páciens fejét 35–45 fokkal fordítsa jobbra. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen mereven a fixációs pontra.
A jobb szem pupillája közel lesz az orrhoz. A vizsgáló az egyik kezét a páciens álla alá helyezi, a másikat pedig a páciens
fejére, és függőlegesen elforgatja a páciens fejét kis szögben (10–20 fok) röviden, gyorsan és váratlanul, változtatva az irányt
és a sebességet. A lefelé irányuló fejimpulzus a bal elülső hallójáratot stimulálja. A felfelé irányuló fejimpulzus a jobb
hátulsó hallójáratot stimulálja.
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RALP esetében a páciens fejét 35–45 fokkal fordítsa balra. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen mereven a fixációs pontra. A
jobb szem pupillája közel lesz a fej jobb oldalához. A vizsgáló az egyik kezét a páciens álla alá helyezi, a másikat pedig a
páciens fejére, és függőlegesen elforgatja a páciens fejét kis szögben (10–20 fok) röviden, gyorsan és váratlanul, változtatva
az irányt és a sebességet. A lefelé irányuló fejimpulzus a jobb elülső hallójáratot stimulálja. A felfelé irányuló fejimpulzus a
bal hátulsó hallójáratot stimulálja.

Laterális Fejimpulzus Stimulus

Elmozdulás: 10-20°

A fejsebesség minimális elfogadható csúcsértéke: 120°/s –
250°/s

Fejgyorsulás csúcsértéke: 1200°/s2 – 2500°/s2

LARP Fejimpulzus Stimulus

Elmozdulás: 10-20°

A fejsebesség minimális elfogadható csúcsértéke: 100°/s –
250°/s

Fejgyorsulás csúcsértéke: 1000°/s2 – 2500°/s2

RALP Fejimpulzus

Megjegyzés •További információkat az vHIT oktató videóban vagy a www.icsimpulse.com honlapon talál.

A szemüveg a fejről és a szemről is gyűjt adatokat. A giroszkóp a fejmozgás sebességét méri (stimulus). A nagy sebességű
kamera rögzíti a szem képét. Az OTOsuite Vestibular szoftver feldolgozza a fej sebességadatait és a szemmozgás (válasz)
sebességadatait.

A fejmozgás és a szemmozgás adatainak szimultán megjelenítése lehetővé teszi az orvos számára annak meghatározását, hogy
a válasz a normál határértéken belül van-e.
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Oktató mód
Az oktató mód azelőtt segít elsajátítani a megfelelő fejimpulzus-manővert, hogy egy páciensen vizsgálatot végezne. Oktató
módban a középső lézer bekapcsolva marad. A fejimpulzus-manőver végén a pont jelzi, hogy túllövés nélkül, megfelelő
pozícióban állította-e meg a fejet.

Az oktató mód beállítása

1. Ragasszon a falra három fixációs pontot. egyet a középső pozícióba, egyet 10°-kal balra, egyet 10°-kal jobbra.

2. A demóadatokból importálja az oktatópácienst.

3. Nyissa meg az oktatópácienst (név: Oktató mód).

Egy megfelelően elvégzett bal impulzus végén a lézerpontnak a bal oldali fixációs ponton kell lennie. Egy megfelelően
elvégzett jobb impulzus végén a lézerpontnak a jobb oldali fixációs ponton kell lennie. Ha a fejimpulzus-manővert
megfelelően végezte el, a fejgörbéknek meg kell egyeznie az oktatógörbékkel.

A megfelelő fejimpulzus-manőverek kivitelezésének gyakorlásához a szemüveget felerősítheti egy dinnyére.

A művelet megkezdése előtt a
Videó ablakban a küszöbérték
csúszkát mozgassa olyan helyzetbe,
hogy megszüntesse a fehér zajt.

Otometrics - ICS Impulse USB 83

9 Fejimpulzus



Addig gyakorolja a fejimpulzus kivitelezését, amíg

• a fejgörbék nem egyeznek meg
az oktatógörbékkel, ahogy az
ebben a példában is látható,

• Az adatgyűjtés ablakban nincs
jelzett túllövés, és

• az operátor-visszajelzésnél egy
zöld kör látható (a fejimpulzus
megfelelően lett kivitelezve).
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9.5.1 Valós idejű görbe ablak
Ebben az ablakban monitorozhatók a fej és a szem mozgásai a fejimpulzus teszt végrehajtása közben. A kiválasztott vizsgálat
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.

Az egyes fejimpulzusokhoz alapértelmezetten azOperátori visszajelzés és a Audio visszajelzés biztosít kiértékelést:

• A zöld színű kör és magas hangjelzés azt jelenti, hogy a fejimpulzust megfelelően hajtották végre.

• A narancssárga kör és a mély hangjelzés azt jelenti, hogy a fejimpulzust nem hajtották végre megfelelően. Az
adatgyűjtés ablakban megjelenik egy üzenet, ha az alábbiak közül valamelyik hiba volt az ok:

– Túl lassú – a fej sebessége nem elég nagy

– Túl sok túllövés – az impulzus végén a fejet a vizsgálat irányával ellentétes irányba mozdították el, vagy

– Nem megfelelő síkok stimulálva – a LARP vagy a RALP vizsgálat közben az impulzus olyan síkokra jutott, amelyek
nem a vizsgált félkör alakú hallójáratokat stimulálták.

Megjegyzés •AzOperátori visszajelzés funkcióval kapcsolatos információkért tekintse meg a Vizsgálati
lehetőségek Fejimpulzus részét (► 192. oldal). Az Audio visszajelzés funkcióval kapcsolatos információkért tekintse
meg a Vizsgálati lehetőségek Általános információk beállításokat (► 184. oldal).
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9.5.2 Oktatógörbék ablak
Ebben az ablakban a szürke oktatógörbék képviselik a megfelelő fejimpulzus alakját különféle sebességeknél: 100, 150, 200
és 250. Az oktatógörbék alakja függ a választott impulzus típusától (Laterális, 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 oktatógörbék fölött egymásra helyezve jelennek meg. A szemgörbe zöld színű. Az Y
tengely mentén fehér pontok jelzik a gyűjtött impulzusok sebességét.

A gyűjtési algoritmus valós időben analizálja az éppen gyűjtött adatokat. Ha a fejimpulzus megfelel 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 a példában kékek) és az oktatógörbék összevetésével biztosítható, hogy a vizsgáló
minőségi fejimpulzusokat teljesít, és az analízisbe csak megfelelő adatok kerülnek be.

Megjegyzés •További információkat az vHIT oktató videóban vagy a www.icsimpulse.com honlapon talál.

9.6 Fejimpulzus adatok gyűjtése
A Vizsgálati lehetőségek adatgyűjtés közben elérhető beállításairól még több információ a► 183. oldalon talál.

Megjegyzés •A rendelkezésre álló ideiglenes páciensfájl lehetővé teszi, hogy páciensadatok bevitele nélkül indítsa a
tesztelést. Új páciensfájl létrehozásához vagy meglévő páciensfájl megnyitásához tanulmányozza tekintse meg a►
25. oldalt.

86 Otometrics - ICS Impulse USB

9 Fejimpulzus



1. Ha szeretné, módosítsa az aktuális vizsgálathoz szükséges érvényes fejimpulzusok számát (A). A módosításhoz kattintson
a fel vagy le nyílgombokra, vagy írja be közvetlenül a számot.

Megjegyzés •A fejimpulzusok javasolt minimális száma bal oldali és jobb oldali impulzusok esetében egyaránt
húsz (20). A gyűjtési beállítások 999-ig bármilyen számra beállíthatók. Tekintse meg a► 192. oldalt.

2. A teszt közben letiltott (szürkén megjelenő) Start gomb jelzi, hogy a rendszer kész a fejimpulzus adatgyűjtésre. Ha a
gomb aktív, a fejimpulzusadatok gyűjtésének elindításához a Start gombra vagy a távvezérlő bal oldali gombra kell
kattintani.

Vigyázat•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 a páciens fejére, nem érintve a szemüveget és annak szíját.

Megjegyzés •További információkat az vHIT oktató videóban vagy a www.icsimpulse.com honlapon talál.

4. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen a fixációs pontra, és mozdítsa el a páciens fejét az► 81. oldalon leírtaknak
megfelelően.

A LARP és RALP vizsgálati opciók estében, ha a Vizsgálati lehetőségek menüben be lett jelölve a Visszajelzés gyűjtés
közben funkció, a vizsgálati beállítás szempozíció-jelzőjének színe meg fog egyezni a szem színével. A szem a vizsgálat
ideje alatt mindaddig zöld marad, amíg a fejet a megfelelő pozícióban tartja, és nem húzza vissza középre.

Miközben végrehajtja a Fejimpulzus vizsgálatot, a Valós idejű görbe és azOktatógörbék ablakban egyaránt
megjelennek a fej és a szem görbéi, így ezek segítségével értékelheti az éppen gyűjtött adatok minőségét. Ezen ablakok
leírásáért tekintse meg a► 85. és► 86. oldalakat.

Tesztelés során bal és jobb oldali impulzusok esetében egyaránt érvényes impulzusok jelennek meg (B). A nem
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megfelelően elvégzett bal és jobb oldali impulzusok együttesen az elutasított impulzusszámot növelik (C).

Az a fejmozdulat, amelynél a fejsebesség csúcsértéke a minimum alatt van, nem tekinthető impulzusnak:

– Laterális A vizsgálat minimuma 120°/s – 250°/s

– LARP A és a RALP vizsgálatok minimuma 100°/s – 250°/s

Megjegyzés •A rendszer elutasítja a fejimpulzusokat, ha a képkockasebesség 219 képkocka/másodperc sebesség
alá csökken.

A Gyűjtés ablakban megjelenő elemek a következőek:

A. Test Type (Vizsgálat típusa) – a vizsgálat neve, amelynek az adatait gyűjti a rendszer
(A név tartalmazza a vizsgálat irányát és körülményeit.)

B. Eltelt idő – a vizsgálat időtartama
C. Képkockasebesség – adatbeolvasás gyakorisága képkocka/másodperc értékben (fps)
D. Kalibrálás ∆ – a jobb és a bal szempozíció között kalibrálás közben mért távolság pixelben

A gyűjtés a minimális számú bal és jobb oldali impulzusok elérése után automatikusan leáll. A vizsgálat korai leállításához
kattintson a Leállítás gombra, vagy nyomja meg a távvezérlő jobb gombját. Az adatokat a rendszer elmenti. (Az adatokat a
rendszer akkor menti el, ha legalább egy jó impulzust összegyűjtött.) A vizsgálat korai, adatmentés nélküli leállításához
kattintson aMégse lehetőségre.

Automatikusan megtörténik az adatok elemzése, és azok megjelennek a 2D analízis ablakban.
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9.7 Analízis adatai
Adott vizsgálat megtekintéséhez kattintson a Vizsgálat fülre, majd a kiemeléshez kattintson a kívánt vizsgálatra.  A vizsgálat
kiválasztásával kapcsolatban további információkat a► 20. oldalon talál.

A teszteredmények analízise megtekinthető a 2D analízis, Hex Plot (Hatszögletű diagram) vagy 3D analízis
ablakcsoportban. A 2D-s és 3D-s nézetben az eredmények normál és nagyított nézetben is megtekinthetőek. Az
eredmények normál és nagyított nézetben is megtekinthetőek. Tekintse meg a► 17. oldalt.

9.7.1 Erősítés
Az adatok értelmezésének első lépése a szem- és fejgörbék áttekintése. (Tekintse meg a► 96. oldalt.) Ezután át kell
tekinteni az erősítési adatokat.

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

Az erősítésdiagramon a jobb és bal oldali átlagokat X jelöli. A diagram tetején jelmagyarázat azonosítja a bal oldali és jobb
oldali értékeknél használt színeket.
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A diagram felett megjelenített elemek:

A. A jobb és bal átlag értékei

B. A jobb és bal oldali standard deviáció

C. Jobb-bal vestibulo-ocularis reflex aszimmetria (ebben a példában az alapértelmezett Aszimmetrikus erősítés
számításhoz a Relatív (Newman-Toker/Mantokoudis) módszert használták.)

Az Aszimmetria érték a vizsgált síkokra vonatkozik: Laterális (jobb laterális vagy bal laterális) vagy LARP (bal elülső vagy jobb
hátulsó) vagy RALP (jobb elülső vagy bal hátulsó).

Az Vizsgálati lehetőségek menüben kiválaszthatja a Aszimmetrikus erősítés: Relatív (Newman-Toker/Mantokoudis)(1)

vagy Normalizált relatív (Jongkees)(2):

Normatív adatok
A normatív küszöbvonal-értékek meghatározása az adatkutatás szerint történik.(3)

Az árnyékolás az adat határait jelzi a normatív küszöbvonalértékeken kívül:

• A fehér zónában lévő adatok a normál határok között vannak.

• A világosszürke terület adatai unilaterális veszteséget jeleznek.

• A sötétszürke terület adatai kétoldali veszteséget jeleznek.

A normatív küszöbvonalértékek változhatnak.

Vizsgálati lehetőségek menü tartalmazza a normatív küszöbvonalértékek beállítását is. Tekintse meg a► 192. oldalt.

(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, 1-
111.000033.
(3)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.Megjegyzés: Az összes normatív adat
a fejre helyezett kézzel és kifele néző fejimpulzussal lett gyűjtve.
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Koralapú normatív adat
Koralapú normatív küszöbvonalértéknek az átlag ± 2 szabványos eltéréseket nevezzük 10 és 99 év közötti kortartomány
esetén.(1)

Az Erősítés diagramon a körvonal meghatározza azt a területet, amelyen belül az adatok a normál határértéken belülinek
számítanak.

Erősítési értékek 1,2 felett
1,2 feletti erősítési értékeket eredményezhet ezeknek a problémáknak valamelyike vagy a kombinációjuk:

1. A szemüveg lecsúszása. Győződjön meg róla, hogy a szíj szoros, 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► 33. oldalon látható.

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 az Ön orra a
fixációs pont. Ha ezzel a módszerrel végzi a tesztet, az eredmény nagyobb VOR erősítés lesz.

3. Vizsgálat közben a valós idejű görbe azt mutatta, hogy a szemek vezették a fejet, de engedélyezték a vizsgálat
folytatását. Ennek a problémának az észlelése esetén a szemüveget és a páciens beállítását a vizsgálat folytatása előtt
ellenőrizni kell.

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

Adatok és értékekmegjelenítése
Csak a bal vagy jobb oldali erősítés megtekintéséhez kattintson aMegjelenítés fülre, majd válassza ki a Bal vagy a Right
(Jobb) jelölőnégyzetet. A bal és jobb oldali erősítés egyszerre megtekinthető, ha mindkét jelölőnégyzetet megjelöli.

(1)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP és Curthoys IS (2015) A félkör alakú hallójárat-
funkció fejimpulzus tesztje (vHIT) – VOR erősítés korfüggő normatív értékei egészséges alanyok esetében. Frontiers in
Neurology, június 22: ISSN: 1664-2295.Megjegyzés: Az összes normatív adat a fejre helyezett kézzel és kifele néző
fejimpulzussal lett gyűjtve.
(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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Az erősítés és a csúcssebesség egy adott impulzusnál az állapotsorban jelennek meg, ha a felhasználó kiválaszt egy erősítési
pontot vagy görbét.

• Válasszon ki egy erősítési pontot: A kiválasztáshoz kattintson az Erősítés ablakra, és vigye a kurzort az erősítési pont fölé.
Az erősítési érték megjelenik a kiválasztott pont (bekarikázott) mellett. A görbe ablakában a megfelelő görbe ki van
emelve.

• Válasszon ki egy görbét: Kattintson a görbe ablakára, és a fel/le nyilak segítségével vagy az egeret görgetve mozoghat az
egyes görbék között. A kiemelt görbe a kiválasztott görbe. Ezzel kiválasztotta a megfelelő erősítési pontot (az erősítési
érték nem jelenik meg).

A. Status bar (Állapotsor)
B. Erősítés ablak
C. Erősítési érték
D. Görbe ablaka
E. Kiválasztott görbe

Egy kiválasztott fejimpulzus törléséhez:

• Mozgassa a kurzort az erősítési pont fölé. Kétszer kattintson az egérrel.

• Kattintson a görbe ablakába. Az egyéni görbe kiválasztásához használja a nyílgombokat vagy görgessen az egérrel.
Nyomja meg a Delete billentyűt.

Az összes fejimpulzus helyreállításához kattintson azÚjraelemzés ablakra. Kattintson a(z) Törölt adatok helyreállítása
gombra.
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A szemmozgásokról
Ahhoz, hogy a csúcsértéket szemmozgásként lehessen meghatározni, meg kell felelnie az alábbi kritériumoknak:

– A saját algoritmusunk szemmozgásként azonosítja azt (a szemmozgásként azonosított alapértelmezett csúcsok piros
színűek)

– A fejmozgás (fejimpulzus) megkezdését követően 70 ms után figyelhetők meg

9.7.2 Infó

Fejimpulzus-elemzés A adatok a bal, jobb és elutasított fejimpulzusokból származnak. Az OTOsuite Vestibular eltérő
algoritmusokat használ a fejimpulzusok elemzésére.

• Gyűjtés – a gyűjtési algoritmusnak megfelelő fejimpulzus adatok a gyűjtési ablakban

• Analízis – az elemzési algoritmusnak megfelelő fejimpulzus adatok

További információkért tekintse meg a► 248. oldalt.

Görbeelemzés adat a kiválasztott görbéhez (kiemelve jelenik meg)

• Erősítés – az erősítés kalkuláció a (szemmozgás) szemsebesség alatti terület osztva a fejsebesség alatti területtel

• Látencia – a fejmozgás csúcssebességének időpillanata(ms) és az első három szemmozgás

• Amplitúdó (°/s) – fej és az első három szemmozgás maximális elérése (az állapotsávon csúcssebességként jelenik meg)

Megjegyzés •Az értékek pontos telepítése érdekében a 4.0-s verzió előtt gyűjtött adatokat újra kell elemeznie.

Az operátor neve és a paraméterek felsorolásra kerülnek:

• Képkockasebesség – adatbeolvasás gyakorisága képkocka/másodperc értékben (fps)

• Kalibrálás ∆ – a jobb és a bal szempozíció között kalibrálás közben mért távolság pixelben

A gyors szemmozgás paramétereinek módosításakor egy megjegyzés jelenik meg.
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9.7.3 Megjegyzések
Analízis részletei - Megjegyzések
A tesztre vonatkozó megjegyzések bevihetők a vizsgálat előtt, közben, illetve a vizsgálat után. Megjegyzések hozzáadásához
vagy módosításához kattintson aMegjegyzések fülre. A szerkesztési eszközökkel kapcsolatos információkért tekintse meg a
► 23. oldalt.

Megjegyzés •A Vizsgálat ablakban korábban hozzáadott szöveg a Megjegyzések ablakban jelenik meg.

9.7.4 Megjelenítés
Az Erősítés diagram megjelenésének módosításához (a kijelzett oldal megjelenítéséhez, ill. eltüntetéséhez) kattintson a Bal
és/vagy Right (Jobb) jelölőnégyzetre. (mindkét erősítés, illetve csak a bal oldali vagy csak a jobb oldali erősítés látható). A
2D-s diagram megjelenésének módosításához (a kijelzett oldal megjelenítéséhez, ill. eltüntetéséhez) kattintson a Fej
sebessége és/vagy Szem sebessége jelölőnégyzetre: (mindkét sebesség, illetve csak a bal oldali vagy csak a jobb oldali
sebesség látható).

9.7.5 Újraelemzés

Újraelemzés - az adatok újraelemzése előtt helyreállítja az eredeti erősítési adatpontokat. (Az újraelemzés a Kiindulási
amplitúdó és a Kiindulási pozíció legutóbbi beállításait használja.)

Megjegyzés •A meglévő páciensadatok esetében szükséges lehet ezen funkció használatára, ha új funkció kerül
kiadásra. (Az újraelemzéshez szükség van a nyers adatokra.)

Törölt adatok helyreállítása – helyreállítja az eredeti erősítési adatpontot.

Spontán nystagmus - Ha a Gyűjtés ablakban a vizsgáló bejelölte a Spontán nystagmus jelölőnégyzetet, a Spontán
nystagmus jelölőnégyzet be lesz jelölve.

A ó Spontán nystagmus jelölőnégyzet bejelölése esetén a rendszer újraelemzi az adatokat. Az adatok (pl. gyors
szemmozgás paraméterek, az erősítési pontok törlése) korábbi módosításai elvesznek.
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Gyors szemmozgás paraméterek bal/jobb – ha módosítani szeretné a bal vagy a jobb fejimpulzus gyors szemmozgás
paramétereit, ezt az opciót válassza

Alapértelmezett értékek visszaállítása – helyreállítja a kiválasztott oldal (bal/jobb) gyors szemmozgás paramétereit a gyári
értékekre

Kiindulási amplitúdó – ez a beállítás meghatározza a szemmozgás hátulján található görbe meredekségén alapuló
szemmozgást. Ezt a csúszkát használja, ha úgy gondolja, a rendszer tévesen azonosított egy szemmozgást gyors
szemmozgásként, vagy ha a szemmozgást gyors szemmozgásként kéne azonosítani.

Kiindulási pozíció – ez a beállítás határozza meg, hogy a szoftver hol kezdje el keresni a szemmozgást. Ezt a csúszkát
használja, ha úgy gondolja, a rendszer tévesen azonosított egy szemmozgást gyors szemmozgásként, vagy ha a szemmozgást
gyors szemmozgásként kéne azonosítani.
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9.8 2D analízis ablak
A grafikonokon látható adatok alapértelmezett színeit színvakok is könnyen meg tudják különböztetni. A Vizsgálati
lehetőségek menüben lehetősége van az egyes adattípusok alapértelmezett színeit is módosítani. A módosításhoz
kattintson a Grafikon színei fülre aOpciók ablakban, majd válassza ki az új színeket. Tekintse meg a► 189. oldalt.

Az alapértelmezett elrendezésben a jobb oldali diagram (jobb fej és szem sebességadatai) a jobb oldalon, a bal oldali
diagram (bal fej és szem sebességadatai) pedig a bal oldalon található. Az elrendezés módosításához a Fejimpulzus fülre a
Opciók ablakban, majd válassza a Bal diagram megjelenítése a jobb oldalon elemet. Tekintse meg a► 192. oldalt.

Csak a fej vagy csak a szem sebességének a megtekintéséhez kattintson aMegjelenítés fülre és kattintson a Fej sebessége
vagy Szem sebessége jelölőnégyzetre. A fej és a szem sebessége egyszerre megtekinthető, ha mindkét jelölőnégyzetet
megjelöli.

A fej bal oldali adatai kéken, a jobb oldaliak narancssárgán jelennek meg. A zöld színnel jelzett szemadatok mutatják 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
jelennek meg, ha az átlagos képkockasebesség 219-nél kisebb volt.
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Normál határértékek között
A Fejimpulzus és SHIMP adatoknak ezekben a példáiban mindkét oldala a normál határértékek között van.

Fejimpulzus

Az Erősítés grafikonon 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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SHIMP

Az Erősítés grafikonon 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. Vegye figyelembe, hogy az SHIMP vizsgálat elnyomja a rejtett gyors szemmozgások készítésének
lehetőségét, így nem lesz szükség a szemmozgás mérésére az erősítés kiszámolása előtt.
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Látható gyors szemmozgások
Fejimpulzus

Példa a bal 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 unilaterális
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 analízis-ben.
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SHIMP

Példa a bilateriális rendellenes vestibularis szemreflexet mutató SHIMP adatra, amelyet az erősítés válasz jelez. Az Erősítés
grafikonon valamennyi adatpont a szürke tartományban látható, ami kétoldali károsodásra utal. A fejadat nagyon jól formált
fejimpulzust, a szemadat pedig nem megfelelő vestibularis szemreflexet mutat, ami nem tükrözi a fejsebességeket. A gyors
szemmozgások olvasásakor az SHIMP esetében ha gyors szemmozgások figyelhetők meg, az visszamaradt funkcióra utal. A
jobb oldal egyértelműen vestibularis funkciót mutat, mivel látható gyors szemmozgások figyelhetőek meg.
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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 Erősítés grafikonon valamennyi adatpont a szürke tartományban látható, ami unilaterális
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 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 analízis-ben.
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9.9 Hex Plot (Hatszögletű diagram) ablak
A Megjelenítés column, the Hex Plot (Hatszögletű diagram) ablakban kiválasztott vizsgálatok esetében a Gyors
szemmozgás elemzés ablakban megtekintheti a Átlagos erősítések, PR-pontszám és a 2D analízis grafikonokkal.

A. Megjelenítés oszlop
B. Gyors szemmozgás elemzés
C. Átlagos erősítések és 2D analízis grafikonok

A kezdetben kiválasztott tesztek ugyanazok, mint a 2D analízis és 3D analízis ablakokban kiválasztott tesztek. Vizsgálat(ok)
hozzáadható(ak) a kijelzéshez, ha aMegjelenítés oszlopban az egyes tesztnevek melletti gombra kattint.A teszt(ek)
eltávolítható(k) a kijelzőről, ha aMegjelenítés oszlopban a teszt neve melletti gombra kattint. A megjelenítéshez
mindegyik típusból csak egy vizsgálat választható ki.

Megjegyzés •Amikor a Hex Plot (Hatszögletű diagram) ablak már nem látható, a vizsgálatkiválasztás visszatér a 2D
analízis és 3D analízis ablakokban kiválasztott vizsgálatokhoz.

Az alapértelmezett elrendezésben a jobb oldali diagram (jobb fej és szem sebességadatai) a jobb oldalon, a bal oldali
diagram (bal fej és szem sebességadatai) pedig a bal oldalon található. Az elrendezés módosításához kattintson a
Fejimpulzus fülre aOpciók ablakban, majd válassza a Bal diagram megjelenítése a jobb oldalon elemet. Tekintse meg a
► 192. oldalt.

9.9.1 Hex Plot (Hatszögletű diagram)
A Hex Plot (Hatszögletű diagram) -ban az erősítés diagramot a különféle hosszúságú – az átlagos erősítésértéknek megfelelő
– 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.
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Az erősítéssávok színét az erősítésgrafikonokhoz beállított normatív küszöbértékek határozzák meg. A Vizsgálati
lehetőségek menüben tudja módosítani az alapértelmezett értékeket. A módosításhoz az Fejimpulzus ablakban kattintson
aOpciók fülre, majd válassza ki az új értéket. Tekintse meg a► 192. oldalt.

Az Aszimmetria (A) értékek az egyes csatornákra vonatkozó számítások eredményei: elülső elülsőhöz, laterális laterálishoz
és hátulsó hátulsóhoz. A színek, melyekben az értékek megjelennek, a felhasznált számítási módszerre utalnak: Relatív vagy
Normalizált relatív.

Minden egyes egyéni ablakban a Átlagos erősítés és a PR-pontszám (az összes PR-pontszám) felsorolásra kerül (B). A
terület színe, melyben megjelennek, a gyors szemmozgás-csoportosítás mintájára utal: Normál, Rendezett vagy
Szórványos.

Az Vizsgálati lehetőségek menüben kiválaszthatja a Aszimmetrikus erősítés: Relatív (Newman-Toker/Mantokoudis)(1)

vagy Normalizált relatív (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, 1-
111.000033.
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9.9.2 Gyors szemmozgás elemzés

Fontos •Az értékek pontos telepítése érdekében a 4.0-s verzió előtt gyűjtött adatokat elemezze újra.
- Ha elmentette a nyers adatokat, a 2D analízis részen belül válassza a vizsgálatot, kattintson a Újraelemzés fülre,
majd a Újraelemzés elemre.
- Ha a nyers adatokat nem mentette el, az adatok újraelemzéséhez válassza a 2D analízis részen belül válassza a bal
szem vizsgálatot. Kattintson a Újraelemzés fülre. Mozgassa a Kiindulási amplitúdó vagy a Kiindulási pozíció
csúszkát. Kattintson a(z) Alapértelmezett értékek visszaállítása gombra. Ismételje meg ugyanezt a jobb szemre is.

A Gyors szemmozgás elemzés minden egyes, a Hex Plot (Hatszögletű diagram) szoftvereszközben megjelenített félkör
alakú hallójárat-adatokra tartalmaz egy elemzést.(1) A Vizsgálati lehetőségek beállításokban kiválaszthatja, hogy csak az
összefoglaló elemzést vagy a teljes elemzést megjelenítse a rendszer. Tekintse meg a► 192. oldalt.

Teljes (%) – A látható és a rejtett gyors szemmozgások százalékos aránya a összes fejimpulzus-görbékhez viszonyítva
Összes PR-pontszám (%) – A magnitúdó 0 és 100 között, ahol a 0 a minimum szórványos gyors szemmozgások az adott
fejimpulzus-vizsgálattal, míg a 100 a maximális szórványos gyors szemmozgások az adott fejimpulzus-vizsgálattal. A PR-
pontszámhoz először ki kell számolni minden egyes szemmozgás-csoport (összes rejtett és látható) szemmozgás-megjelenési
idejének variációs koefficiensét.
Osztályozás

• A zöld a normál határértékeken belüli értékeket jelzi

• A kék azt jelzi, hogy a szemmozgások együtt vannak

• A narancssárga azt jelzi, hogy a szemmozgások szétszóródtak
Ezeket a színkódok láthatók a Hex Plot (Hatszögletű diagram) panelek színes sávjaiban is.

(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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Teljes elemzés

Ha bizonyos félkör alakú csatornák esetében nem léteznek rejtett vagy
látható gyors szemmozgások, ezeknél az adatértékeknél azNA (nincs
elemezve) felirat jelenik meg.

Fej

Látencia (ms) – az összes fejimpulzus átlagos látenciája

Amplitúdó (°/s) – az összes fejimpulzus átlagos amplitúdója

Rejtett

% – a szemmozgások százalékos aránya, melyek 70 ms-mal később és az előtt történnek, hogy a fejsebesség kimetszi a
zéruspontot az összes fejimpulzus-görbéből

Látencia (ms) – az összes rejtett szemmozgás átlagos látenciája Egy eszközleírás jeleníti meg a standard deviációt és a
variációs koeficienst.

Amplitúdó (°/s) – az összes rejtett szemmozgás átlagos amplitúdója. Egy eszközleírás jeleníti meg a standard deviációt
és a variációs koeficienst.

PR-pontszám (%) – A magnitúdó 0 és 100 között, ahol a 0 a minimum szórványos gyors szemmozgások az adott
fejimpulzus-vizsgálattal, míg a 100 a maximális szórványos gyors szemmozgások az adott fejimpulzus-vizsgálattal. A PR-
pontszámhoz először ki kell számolni minden egyes rejtett szemmozgás-csoport szemmozgás-megjelenési idejének
variációs koefficiensét.

Látható

% – a szemmozgások százalékos aránya, melyek az előtt történnek, hogy a fejsebesség kimetszi a zéruspontot az összes
fejimpulzus-görbéből

Látencia (ms) – az összes rejtett szemmozgás átlagos látenciája. Egy eszközleírás jeleníti meg a standard deviációt és a
variációs koeficienst.

Amplitúdó (°/s) – az összes rejtett szemmozgás átlagos amplitúdója. Egy eszközleírás jeleníti meg a standard deviációt
és a variációs koeficienst.

PR-pontszám (%) – A magnitúdó 0 és 100 között, ahol a 0 a minimum szórványos gyors szemmozgások az adott
fejimpulzus-vizsgálattal, míg a 100 a maximális szórványos gyors szemmozgások az adott fejimpulzus-vizsgálattal. A PR-
pontszámhoz először ki kell számolni minden egyes látható szemmozgás-csoport szemmozgás-megjelenési idejének
variációs koefficiensét.
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9.10 3D analízis ablak
A grafikonokon látható adatok alapértelmezett színeit színvakok is könnyen meg tudják különböztetni. A Vizsgálati
lehetőségek menüben lehetősége van az egyes adattípusok alapértelmezett színeit is módosítani. A módosításhoz
kattintson a Grafikon színei fülre aOpciók ablakban, majd válassza ki az új színeket. Tekintse meg a► 189. oldalt.

Az alapértelmezett elrendezésben a jobb oldali diagram (jobb fej és szem sebességadatai) a jobb oldalon, a bal oldali
diagram (bal fej és szem sebességadatai) pedig a bal oldalon található. Az elrendezés módosításához a Fejimpulzus fülre a
Opciók ablakban, majd válassza a Bal diagram megjelenítése a jobb oldalon elemet. Tekintse meg a► 192. oldalt.

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 a Visszaállít (A) gombbal térhet vissza.
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Normál
A fejimpulzus adatoknak ebben a példájában mindkét oldal normál határértékek között van. Az Erősítés grafikonon 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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Látható gyors szemmozgások
Példa a bal 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 unilaterális
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 unilaterális
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 nem megfelelő 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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9.11 Lejátszás ablak
A Lejátszás ablakban szinkronizálva lejátszhatja az összegyűjtött adatokat, az adatelemzéseket és a videó(ka)t is. Az ablakban
mindig

látható a

• Valós idejű görbe

• Oktatógörbék

• Erősítés grafikon

• 2D-s szem- és fejgörbék

• Szemvideó

Ha az Vizsgálati lehetőségek menüben kiválasztja ehhez a vizsgálati típushoz, a rendszer egy szinkronizált helyszíni videót is
mellékel.

Lejátszás gombjai és kiválasztásai

Lejátszás Indítsa el a szinkronizált lejátszást.

Szünet Szüneteltesse a szinkronizált lejátszást.

Leállítás Állítsa le a szinkronizált lejátszást.
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Lejátszás gombjai és kiválasztásai

Videó törlése Kitörli a kiválasztott vizsgálat videóját/videóit.

Megjegyzés •A lemezmeghajtón lévő hellyel való takarékosság érdekében
ajánlott a szükségtelen videók törlése. A videó(k) törlése után a videó(k) adatai
nem állíthatók vissza.

Lejátszás a kurzortól Kiválasztásával a lejátszás a kurzor pozíciójától indul. Ha nem választja ki, a lejátszás a
görbe elejétől indul.

Sebesség
Megjegyzés •A lejátszási sebesség beállítása előtt ellenőrizze a felvett
képkockasebességet (képkocka/mp) a szemvideó alatt.

• Normál – A 30 képkocka/másodperccel felvett szemvideó csak normál
sebességgel játszható le.

• Lassú – A 60 képkocka/másodperccel felvett szemvideó normál sebességgel
vagy lassan játszható le.

• Lassabb – A 120 képkocka/másodperc sebességgel felvett szemvideó normál
sebességgel, lassan vagy még lassabban játszható le.

A helyszíni videó minden sebességnél a szemvideó felvételével szinkronizálva
készül.

Lejtászó a 4.0-s szoftververzió előtt gyűjtött adatokhoz.
Páciensadatok

• A régebbi adatok nem játszhatóak vissza

• Ha a nyers adatok elmentésre került, a megtekintése előtt előbb újra kell elemeznie azt. A 2D analízis-ben válassza ki
a vizsgálatot , majd kattintson azÚjraelemzés fülre, végül pedig azÚjraelemzés elemre.

• Miután a rendszer újraelemezte az adatokat, végig görgethet a valós idejű görbén. Ha valós idejű görbén egy egyéni
fejimpulzusra kattint:

– az elfogadott fejimpulzus megjelenik az oktatógörbén (az elutasított fejimpulzus nem jelenik meg)

– a rendszer kiemeli a fej- és szemgörbét

– az erősítési értéket bekarikázza a rendszer

Videók

• A korábban a Videófelvétel/-lejátszás alatt megtekintett fejimpulzus szemvideókat mostantól csak az
OTOsuite Vestibular alkalmazás Lejátszás ablakában lehet megtekinteni.

• A Vizsgálati lista ablakon belül kattintson a Videó fülre, majd válassza ki a visszajátszani kívánt videót.

Otometrics - ICS Impulse USB 111

9 Fejimpulzus



9.12 Folyamat jelző grafikonok
Többszörös tesztmérések elemzése megtekinthető a Folyamat jelző grafikonok vagy Folyamatadatok ablakcsoportban. Ez
lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy összehasonlítsa a páciensek 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 a 2D és 3D ablakban
aktuálisan megjelenített teszt. Vizsgálat(ok) hozzáadható(ak) a kijelzéshez, ha aMegjelenítés oszlopban az egyes tesztnevek
melletti gombra kattint.A teszt(ek) eltávolítható(k) a kijelzőről, ha aMegjelenítés oszlopban a teszt neve melletti gombra
kattint.

Megjegyzés •Az eredmények normál és nagyított nézetben is megtekinthetőek. Tekintse meg a► 17. oldalt.
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Folyamat jelző grafikonok
Ebben az ablakban négy tesztmérés tekinthető meg együtt. A 3D-s diagrammok, ahogy azt a► 106. oldalon olvashatta.

A grafikonokon látható adatok alapértelmezett színeit színvakok is könnyen meg tudják különböztetni. A Vizsgálati
lehetőségek menüben lehetősége van az egyes adattípusok alapértelmezett színeit is módosítani. A módosításhoz
kattintson a Grafikon színei fülre aOpciók ablakban, majd válassza ki az új színeket. Tekintse meg a► 189. oldalt.

Az alapértelmezett elrendezésben a jobb oldali diagram (jobb fej és szem sebességadatai) a jobb oldalon, a bal oldali
diagram (bal fej és szem sebességadatai) pedig a bal oldalon található. Az elrendezés módosításához a Fejimpulzus fülre a
Opciók ablakban, majd válassza a Bal diagram megjelenítése a jobb oldalon elemet. Tekintse meg a► 192. oldalt.
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Folyamatadatok
Megjelenik a► 89. oldalon leírt erősítési grafikon, azzal a különbséggel, hogy az egyes vizsgálatoknál használt azonosító
színek jelmagyarázata a vizsgálatválasztás ablakban jelenik meg. Ezen felül az átlagos standard deviációt az átlagos erősítési
szimbólumok (piros és kék X-ek) felett és alatt megjelenő vízszintes vonalak jelzik.
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10 Dinamikus

10.1 Vizsgálati környezet
A környezet változó lehet, de a pácienst a faltól (vagy más, visszaverő felületként használható szilárd felülettől) legalább egy
méter távolságra kell elhelyezni.  Ez a pozíció lesz használva a kalibráláshoz. Dinamikus pozicionálás vizsgálat és
Repozicionálás kezelés esetén a páciensnek kényelmesen kell elhelyezkednie egy vizsgálati asztalon, mivel mozogni fog az
ülés és a hanyatt fekvő pozíció között.

Kalibrálás céljából:

Megjegyzés •A páciens rögzített, nem forgó székbe üljön.

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

2. Helyezze el a rendszerhez mellékelt egyik fixációs pontot a falon oly módon, hogy a páciens helye közvetlenül a fixációs
pont előtt legyen.

10.2 Videofelvétel a szemmozgásról vizsgálat közben

Megjegyzés •Felvétel A elemet be kell jelölni, hogy le tudja játszani a gyűjtött adatokat.

A Videó ablakban megjelenik a szem képe.

A Felvétel (A) jelölőnégyzet alapértelmezetten be van jelölve. A szem videofelvétele és az adatgyűjtés ugyanakkor indul.

10.3 Pupillaérzékelés
A szemüveg megfelelő felhelyezésével kapcsolatban tekintse meg a► 33. oldalt.

A látásgátló megoldás megfelelő felhelyezésével kapcsolatban tekintse meg a► 37. oldalt.
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1. Válassza a következő vizsgálatot: Dinamikus, vagy Repozicionálás.

2. Válassza ki a vizsgálat típusát. Például a Dinamikus vizsgálatnak három vizsgálattípusa van: Dix-Hallpike, Hallpike-
Stenger, Semont manőver és Forgatás.

Megjegyzés •Látás megtagadva Kalibrációkor a elemet nem jelölje be.

3. Ha a látásgátlós megoldást választja, jelölje ki a Látás megtagadva jelölőnégyzetet.

Megjegyzés •Licenc nélkül a vizsgálat során nem tudja megállapítani a Forgatásos nystagmus jelenlétét. A licenc
megvásárlásával hozzáfér a szempozíció görbe és az LFS diagram funkciókhoz.

4. Forgatásos adatok gyűjtéséhez jelölje be a Forgatásos jelölőnégyzetet. (Ha azt szeretné, hogy a Forgatásos
alapértelmezetten ki legyen választva, a Vizsgálati lehetőségek menüben a vizsgálati csoport megfelelő ablakában
válassza ki ezt a vizsgálati típust.) Tekintse meg a► 264. oldalt, hogy megtudja, mennyivel fog a videofájl mérete
növekedni, ha kiválasztja a Forgatásos vizsgálati típust.

5. Válassza ki a vizsgálati manővert (A). Például négy manőver tartozik a Dix-Hallpike vizsgálathoz: Fej, bal, Fej, jobb, Fej,
bal, ismétlés és Fej, jobb, ismétlés.

Megjegyzés •A Látás megtagadva vagy Forgatásos kiválasztása a gyűjtési képkockasebességet 60 fps-re módosítja
(képkocka/másodperc). Ennél a sebességnél a kamera blendéje tovább marad nyitva (több fény jut a készülékbe),
amely jobb képminőséget eredményez.
Ha kiválasztja a Látás megtagadva elemet, a rendszer egy pipát rak vizsgálati lista látásgátló oszlopába.

6. Forgatásos adat gyűjtésekor

A. Utasítsa a pácienst, hogy nézzen mereven előre, és nyissa nagyra a szemét.

B. Kattintson a(z) Felvételkészítés gombra. A Vizsgálat beállítása ablak jobb alsó sarkában megjelenik a Forgatásos
referencia keret.

A referencia keretet az összegyűjtött adatokkal összehasonlítva meghatározható a, hogy a páciensnek van-e forgatásos
szemmozgása. A referencia keret minden további LFS-vizsgálathoz használható. Ha a minősége gyenge, utasítsa újra a
pácienst, majd kattintson újra a Felvételkészítés gombra.
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Jó minőség Gyenge minőség

7. Állítsa be a pácienst. Tekintse meg a► 115. oldalt.

8. Pozícionálja a ROI területet (vizsgált területet) 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.

Megjegyzés •Fejimpulzus és VOR vizsgálatok esetében a ROI doboz 100 x 100 képpont 250 képkocka/mp maximális
mintavételezési sebességgel. A Forgatásos vizsgálatot kivéve a többi vizsgálathoz 160 x 120 pixeles ROI doboz kell
173 képkocka/mp maximális mintavételezési sebességgel. Forgatásos vizsgálat esetében a ROI doboz 320 x 240
képpont 60 képkocka/mp maximális mintavételezési sebességgel.

9. A Videó ablakban válassza ki a megjelenített kép típusát: Szürkeárnyalatos kép (A) vagy Pupilla elhelyezkedése (B).

Megjegyzés •A Szürkeárnyalatos kép, illetve a Pupilla elhelyezkedése lehetőség csak a pupilla észlelésének
beállításához használható. A szemvideó felvétele mindig szürkeárnyalatos.
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10. Ha a pupilla észlelése nem volt automatikus, válassza az Automatikus küszöbérték opciót. A rendszer a pupillára
középpontozza a szálkeresztet.

11. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen mereven a fixációs pontra. Értékelje pupilla nyomon követését a szálkereszt
megfigyelésével. Ha a szálkereszt nem tudja követni a pupillát (körben ugrál és nem marad a pupillára irányítva), a + és -
gombokkal módosíthatja a küszöbérték csúszkáját.

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

Megjegyzés •További módosításokkal távolítsa el a pupilla fehér kör alakú területén kívüli esetleges fehér területeket.

12. A ROI pozíció elfogadásához válassza azOK gombot.

13. Ha a kalibrációt nem végezte el korábban, folytassa a► 118. oldalon leírt lépésekkel.

10.4 Kalibrálás

Vigyázat• 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 Lézer be elemre.

2. Kérje a pácienst 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 Videó ablakban jelölje be azt az opciót, hogy a
szálkereszt továbbra is kövesse a pupilla mozgását.

Megjegyzés •A fej és a szem adatait a Valós idejű görbék (másodpercek az X tengelyen) ablak segítségével
ellenőrizheti. A narancssárga fejgörbe és a zöld szemgörbe megfigyelésével eldöntheti, hogy a páciens túlzottan
pislogva mozgatja a fejét vagy szemeit (ahelyett, hogy mereven nézne a fixációs pontra), illetve nem követi az adott
utasításokat (nem kooperatív).

4. Ha a szálkereszt nem tudja követni a pupillát (körben ugrál és nem marad a pupillára irányítva), a + és - gombokkal
módosíthatja a küszöbérték csúszkáját.

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), az Alapértelmezett
opcióra kattintva. Mielőtt az Alapértelmezett gombra kattint, győződjön meg róla, hogy a páciens egyenesen a
fixációs pontra néz-e.

A két lézersugár fénypontja közötti szemmozgás mérése és kalibrálása a szemüvegből kivetített lézeres pontok 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.

5. Kattintson a(z) Futtatás gombra.
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6. Kérje meg a pácienst, hogy tekintsen rá a fixációs pontra, és ne mozgassa a fejét.

7. Kérje meg a pácienst, hogy kövesse a lézer fénypontot.

Megjegyzés •A rendszer automatikusan menti a kalibrációs értékeket. A tárolt kalibrációs érték használható
mindegyik teszthez. A tesztek között nincs szükség újrakalibrálásra, ha a szemüveget nem mozgatták. Ha kilép a
páciensfájlból és újra megnyitja 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 a páciens fejét.

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

Megfelelő kalibrálás - A szem és a fej sebességei megfelelnek egymásnak.
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(Gyenge kalibrációra példa a Fejimpulzus) során végzett kalibráció.)

Gyenge kalibrálás - A szem sebessége túl kicsi

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 a páciens korábbi
vizsgálatait.
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Megjegyzés •Ha a páciensnek kis frekvenciájú fejforgatásnál nyomkövető gyors szemmozgásokat kell
végeznie, ez vagy vestibularis károsodásra vagy kisagyi rendellenességre vagy mindkettőre 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/vagy centrális rendellenességre utalhatnak. Használja a VOR vizsgálatokat a gyors szemmozgású páciensek
kiértékeléséhez kalibrációs ellenőrzés közben.

4. Ha a kalibrációt ellenőrizte, és elégedett az eredménnyel, kattintson az Elfogadás elemre.

Megnyílik a Gyűjtés ablak, és a szoftver elkezdhet fejimpulzus-adatokat gyűjteni.

Vigyázat•A kalibrálás elvégzése után nem ajánlott a szemüveg áthelyezése a páciens fején.
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10.5 Gyűjtés és kezelés optimalizálása
Ez az alkalmazás a kiváló adatgyűjtés és a jól elvégzett kezelési manőverek érdekében biztosítja ezeket a funkciókat:

• Külsőmonitor
Egy külső monitoron megjeleníthet a szemről egy nagyobb képet is. Ha egy külső monitor csatlakozik a számítógéphez,
úgy helyezze el a monitort, hogy könnyedén lássa a szemvideót. A szemvideó számítógép-monitoron és külső

monitoron való megjelenítéséhez kattintson ide: . A külső monitor a valós idejű LFS értékeit, a Fej
sebessége-t és a Eltelt idő. A Fej sebessége értéke (B) pozicionális vizsgálat alatt a fej mozgásának sebessége alapján
változik.-ot jeleníti meg. Lejátszás alatt a külső monitor jeleníti meg a szemvideót. A Fej pozíció visszajelzése vagy
Szinkronizált helyszíni video szintén megjelenik, ha beállította őket a Vizsgálati lehetőségek menüben.

Megjegyzés •A külső monitor nem használható fejimpulzus tesztelésére.

• Fej pozíció visszajelzése
LFS vizsgálatok esetén az alapértelmezett beállítás a Fej pozíció visszajelzése. Ezen opció beállítása esetén a páciens
fejpozíciójának referencia diagramja valós időben jelenik meg a számítógép monitorján. Az opció beállításával
kapcsolatban tekintse meg a► 195. oldalt.

Klinikailag a dinamikus pozicionális vizsgálat és a repozicionálási kezelés esetében a sikeres diagnózis és a sikeres kezelés
érdekében kiemelt fontosságú a fej megfelelő pozícionálása. A szemüvegben található fejérzékelő által küldött adatok
alapján követheti a fej mozgását. A szoftveren látható fejmozgás közvetlenül megegyezik a páciens fejmozgásával. Ez
segíti a vizsgálót, hogy a fejet minden egyes dinamikus pozicionális vizsgálatnál vagy repozicionálási manővernél
különböző, egyedi pozícióba állítsa.

– A vizsgált vagy kezelt félkör alakú hallójárat(ok) jelölése zöld.

– A vizsgálat vagy manőver elvégzésekor a kék pont a fejjel együtt mozog.

– Az elvégzett vizsgálatnak vagy a kezelési manővernek megfelelően minden egyes pozíció egy számozott kék
vonalat kap. Mozgassa el a páciens fejét úgy, hogy a kék pontot minden egymást követő számozott kék
vonalhoz igazítsa hozzá.

Dix-Hallpike – Fej, bal CRT – Canalith repozicionálás kezelés – Jobbra
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10.6 Dinamikus
Ezekben a vizsgálatokban a szemüveg a szemről gyűjt adatokat. A nagy sebességű kamera rögzíti a szem képét. Az
OTOsuite Vestibular szoftver feldolgozza a szem pozíciójának adatait és kiszámítja a lassú fázissebességet (LFS).

10.6.1 Dinamikus vizsgálatok
A Dinamikus vizsgálatokkal értékelhető a nystagmus, amely a páciensnek a gravitációhoz képest dinamikusan megváltozó
testorientációja miatt következik be. A páciens általában ülő pozícióban kezd, majd olyan pozícióba helyezik, amelyben vagy
az elülső/hátulsó vagy a laterális járatok, illetve az ezáltal a gravitáció hatása alá kerülő járat(ok) lesznek a padlóra merőleges
helyzetben. Ezekkel a vizsgálatokkal meghatározható, ha a páciens tüneteit benignus paroxysmalis positionalis vertigo
okozza.

Dix-Hallpike vagy Hallpike-Stenger

Ez a vizsgálat kiértékeli az elülső és a hátsó félkör alakú hallójáratokat oly módon, hogy a manőver közben felveszi a páciens
szemmozgását. Az ANSI szabvány azt javasolja, hogy ezt a vizsgálatot látásgátlóval végezzék el. A páciens ül. Mindkét
vizsgálatnál a fejet 45°-kal balra vagy jobbra kell fordítani attól függően, hogy melyik oldalt kell értékelni.

Hallpike-Stenger

Ez a vizsgálat egy további pozíciót elemez, amelynél a fej középre van helyezve és előre néz. A pácienst gyorsan
visszafektetik úgy, hogy a feje kissé lelóg a vizsgálati asztal végéről. A páciens fejét a vizsgáló a vizsgálat közben kényelmesen
megtámasztja. Az ANSI szabvány értelmében a szemeket ebben a pozícióban minimum 20 másodpercig fel kell venni. A
legjobb folytatni a szemmozgás rögzítését, amíg a nystagmus csillapodik. A páciens ismét felül, és a szemmozgást megint fel
kell venni, amíg a nystagmus csillapodik.

Semont manőver

A páciens ül.A fejet 45°-kal elfordítják az érintett fül másik oldalára. A páciens az érintett fül oldalán fekszik, és az orra 30°-
os szögben felfelé áll az ellenkező irányban.

Forgatás

Ez a vizsgálat kiértékeli a laterális félkör alakú ívjáratokat oly módon, hogy a manőver közben rögzíti a páciens
szemmozgását. A páciens hanyatt fekszik a fejét 30°-kal felfelé döntve úgy, hogy az érintett fül a padló felé nézzen. A fejet
gyorsan el kell fordítani 55°-kal vagy amilyen gyorsan balra vagy jobbra fordítható attól függően, hogy melyik oldalt
értékelik. A páciens fejét a vizsgáló a vizsgálat közben kényelmesen megtámasztja. A szemeket ebben a pozícióban
minimum 20 percig kell felvenni. A legjobb folytatni a szemmozgás rögzítését, amíg a nystagmus csillapodik. A páciens
ismét felül, és a szemmozgást megint fel kell venni, amíg a nystagmus csillapodik.
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10.7 Dinamikus
A Vizsgálati lehetőségek adatgyűjtés közben elérhető beállításairól még több információ a► 183. oldalon talál.

Megjegyzés •A rendelkezésre álló ideiglenes páciensfájl lehetővé teszi, hogy páciensadatok bevitele nélkül indítsa a
tesztelést. Új páciensfájl létrehozásához vagy meglévő páciensfájl megnyitásához tanulmányozza tekintse meg a►
25. oldalt.

Adatgyűjtéskor a fej mozgását a Fej pozíció visszajelzése kijelzővel (amely biztosítja a fej helyes pozícióját a teljes vizsgálat
vagy manőver alatt), illetve a Szinkronizált helyszíni videomód segítségével kísérheti figyelemmel. Vagy úgy is dönthet,
hogy egyiket sem használja. (Az alapértelmezett megjelenítés a Vizsgálati lehetőségek résznél állítható be.)

1. Ez a lépés csak akkor szükséges, ha a fej mozgását gyűjtés közben figyeli meg:

• Ha a Szinkronizált helyszíni video lehetőséget használja, módosítania kellhet a kamera pozícióját, hogy a páciens
egész feje látszódjon a videóban az adatgyűjtés közben. Ha hangot is rögzít, fontos a kamera elhelyezése, hogy
minimalizálja a környezeti zaj szintjét.

• A Fej pozíció visszajelzése funkció használatakor az adatgyűjtés megkezdése előtt állítsa a beteg fejét a megfelelő
pozícióba.  Biztosítsa, hogy a páciens feje ne mozogjon, és az tökéletesen a középpontban legyen. Állítsa be a
középső referenciapontot:

A. Utasítsa a pácienst.  (Például mondja neki, hogy tartsa nyitva a szemét.)

B. Kattintson az Lézer be (A) elemre.

C. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen mereven a falon lévő lézeres pontra. Biztosítva, hogy a páciens feje
középen van, kattintson a Közép gombra vagy nyomja meg, és legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva
távvezérlő bal gombját. (A képernyő a gomb felengedésekor frissül.)

2. Az adatgyűjtés megkezdéséhez kattintson a Start gombra vagy nyomja meg a távvezérlő bal gombját. Ha az adatgyűjtést
a vizsgálati beállításokban megadott maximális időtartamon túl is folytatni szeretné, kattintson aMeghosszabbított
gombra vagy nyomja meg a távvezérlő bal gombját. Egy hangjelzés jelzi a vizsgálat meghosszabbítását. Az adatgyűjtés
megállításához kattintson a Leállítás gombra vagy nyomja meg a távvezérlő jobb gombját.

Szempozíció-görbék
A Vizsgálati lehetőségek beállításai alapján a vízszintes (HR) és függőleges (VR) szempozíció görbék a Szempozíció-görbék
ablakban jelennek meg. Ha adatgyűjtés közben a görbén el szeretne helyezni egy eseményjelzőt ( ), az alábbi módszerek
egyikét használhatja:
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• Nyomja meg a távvezérlő bal gombját.

• Kattintson a(z) Esemény gombra.

Az eseményjelzőket a rendszer a görbe alá szúrja be.

LFS érték
A valós idő LFS becsült érték. Az érték zöld vagy narancssárga színnel jelenik meg az ablak jobb fölső részén.

• Zöld: Amikor a változékonyság alacsony, nagyon valószínű, hogy az érték megbízható.

• Narancssárga: Amikor a változékonyság magas, kevésbé valószínű, hogy az érték megbízható.

Megjegyzés •LFS A narancssárga színnel megjelenített () értékeket kevésbé megbízhatónak, de nem helytelennek
kell tekinteni.

A Fej sebessége értéke (B) pozicionális vizsgálat alatt a fej mozgásának sebessége alapján változik.

A valós idejű LFS segítségével a vizsgáló könnyedén nyomon követheti a nystagmus meglétét vagy hiányát. A vizsgáló tudni
fogja, mikor csillapodik a nystagmus, és a páciens a következő pozícióba mozdítható.

Megjegyzés •További információkat azDinamikus oktató videóban vagy a www.icsimpulse.com honlapon talál.

A Gyűjtés ablakban megjelenő elemek a következőek:

A. Test Type (Vizsgálat típusa) – a vizsgálat neve, amelynek az adatait gyűjti a rendszer
(A név tartalmazza a vizsgálat irányát és körülményeit.)

B. Eltelt idő – a vizsgálat időtartama
C. Képkockasebesség – adatbeolvasás gyakorisága képkocka/másodperc értékben (fps)
D. Kalibrálás ∆ – a jobb és a bal szempozíció között kalibrálás közben mért távolság pixelben
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A maximális vizsgálati időtartam elérésekor a rendszer automatikusan megáll. (A vizsgálat maximális időtartama a Vizsgálati
lehetőségek résznél állítható be.)

• Ha az adatgyűjtést a vizsgálati beállításokban megadott maximális időtartamon túl is folytatni szeretné, kattintson a
Meghosszabbított gombra vagy nyomja meg a távvezérlő bal gombját. Egy hangjelzés jelzi a vizsgálat
meghosszabbítását. Az adatgyűjtés megállításához kattintson a Leállítás gombra vagy nyomja meg a távvezérlő jobb
gombját.

• A vizsgálat korai leállításához kattintson a Leállítás gombra, vagy nyomja meg a távvezérlő jobb gombját. Az adatokat a
rendszer elmenti.

• A vizsgálat korai, adatmentés nélküli leállításához kattintson aMégse lehetőségre.

Megtörténik az adatok elemzése, majd a rendszer megjeleníti őket az Analízis ablakban.

10.8 Dinamikus adatelemzés
Adott vizsgálat megtekintéséhez kattintson a Vizsgálat fülre, majd a kiemeléshez kattintson a kívánt vizsgálatra. A vizsgálat
kiválasztásával kapcsolatban további információkat a► 20. oldalon talál.

10.8.1 Analízis ablak
Az eredmények normál és nagyított nézetben is megtekinthetőek. Tekintse meg a► 17. oldalt.

Szempozíció-görbék
A Vizsgálati lehetőségek beállításai alapján a vízszintes (HR) és függőleges (VR) szempozíció görbék a Szempozíció-görbék
ablakban jelennek meg.

A megjelenítendő görbék módosításához a görbék jelmagyarázatánál válassza ki vagy törölje a megfelelő jelölőnégyzet
kiválasztását. Az új beállítások a vizsgálat újraelemzéséig érvényben maradnak. Ha bezárja a páciensfájlt, vagy egy másik
vizsgálatot választ a páciens számára a vizsgálati listából, a Vizsgálati lehetőségek menüben kiválasztott beállításoktól
függően módosul a kijelző.

Megjegyzés •A Vizsgálati lehetőségek beállításaiban végzett bármilyen módosítás, melyet egy nyitott páciens
mellett végeznek el, csak az adott páciensre fog vonatkozni.

A görbék a kurzor körül kerülnek megjelenítésre. A jelentés kinyomtatja a görbének azt a részét, amely a Görbék ablakban
látható a kurzor köré központosítva.
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Lassú fázissebesség grafikon
A diagram célja, hogy rögzítse a nystagmus erősségét. A diagram megjeleníti az LFS algoritmus által beazonosított egyéni
nystagmus-ütéseket a vízszintes jobb (HR) és a függőleges jobb (VR) görbék esetén.
Az LFS csúcs (°/mp) csúcsot a diagramon egy négyzet jelzi.

Egy adott pont kiválasztásához kattintson a pontra, vagy a pontok között navigáljon a bal/jobb nyíl segítségével (az ütések
között). Az LFS ablak (B).

Ha az algoritmus nem választott ki csúcsot, az adott görbéhez manuálisan állítsa be a csúcsot. Az elemzés kezdetének
kiválasztásával kapcsolatban tekintse meg aÚjraelemzés. oldalon található )► 130 ablak leírását.

A Csúcs (°/mp) meghatározásával kapcsolatban tekintse meg a► 255. oldalt.

Megjegyzés •A szempozíció görbe megjelenítéséhez válassza a TR elemet, a Forgatásos megjelenítéséhez az LFS
diagramot.
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Analízis részletei - Infó

A vizsgálati paraméterek felsorolása:

• Test Type (Vizsgálat típusa) – a vizsgálat neve, amelynek az adatait gyűjti a rendszer

• Operátor – az a személy, aki az adatgyűjtéskor be volt jelentkezve az OTOSuite Vestibular szoftverbe

• Kalibrálás ∆ – a jobb és a bal szempozíció között kalibrálás közben mért távolság pixelben

• Vizsgálat időtartama – az adatgyűjtés kezdetének dátuma és időpontja

• Eltelt idő – a vizsgálat időtartama

• Analízis kezdési ideje – az analízis megkezdésének időpontja

LFS értékek

• Pontok (°/mp) – a kiválasztott pont lassú fázissebessége (kiválasztott ütés)

• Csúcs (°/mp) – ahová a lassú fázissebességének csúcsa be van állítva
Az LFS-csúcs meghatározásával kapcsolatban tekintse meg a► 255. oldalt.

Analízis részletei - Megjegyzések
A tesztre vonatkozó megjegyzések bevihetők a vizsgálat előtt, közben, illetve a vizsgálat után. Megjegyzések hozzáadásához
vagy módosításához kattintson aMegjegyzések fülre. A szerkesztési eszközökkel kapcsolatos információkért tekintse meg a
► 23. oldalt.

Megjegyzés •A Vizsgálat ablakban korábban hozzáadott szöveg a Megjegyzések ablakban jelenik meg.
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Analízis részletei - Újraelemzés

Analízis kezdési ideje – Összes görbe

Adat kizárásához az analízisből egy görbén:

1. Mozgassa a fekete kurzort az új kezdési időre a Szempozíció-görbék ablakban.

2. Az Analízis részletei ablakban kattintson aÚjraelemzés fülre.

3. Az újraelemzéshez kattintson

• Újraelemzés a kurzortól – a beállított kezdő időponttól a kurzor után teljes másodpercig kielemzi az összes görbét

• Teljes görbe újraelemzése – minden görbét elölről elemez

Megjegyzés •A kezdési idő az Infó ablakban jelenik meg.

LSF diagram

Megjegyzés •Licenc nélkül a vizsgálat során nem tudja megállapítani a Forgatásos nystagmus jelenlétét. A licenc
megvásárlásával hozzáfér a szempozíció görbe és az LFS diagram funkciókhoz.

Válassza ki a módosítandó görbét a HR, VR, or TR kiválasztásával

• Pontok (°/mp)

– Törlése – kihagyja a kiválasztott pontot az elemzésből és a jelentésből

– Visszaállítás – helyreállít minden manuálisan törölt ütést

• Csúcs (°/mp)

– Kiválasztás – a kurzor helyzete alapján új csúcsot állít be

– Visszaállítás – a csúcsot az algoritmus által meghatározott helyre állítja vissza

A Csúcs (°/mp) meghatározásával kapcsolatban tekintse meg a► 255. oldalt.

130 Otometrics - ICS Impulse USB

10 Dinamikus



10.8.2 Adatgyűjtés lejátszása
A szempozíció görbéi és a szemvideó egyidejűleg lejátszhatók a fejpozíció visszajelzésével vagy a vizsgálat közben felvett
helyszíni videóval.

Videólejátszási gombok és választások

Lejátszás Indítsa el a szinkronizált lejátszást.

Szünet Szüneteltesse a szinkronizált lejátszást.

Leállítás Állítsa le a szinkronizált lejátszást.

Lejátszás a kurzortól Kiválasztásával a lejátszás a kurzor pozíciójától indul. Ha nem választja ki, a
lejátszás a görbe elejétől indul.

Sebesség
Megjegyzés •A lejátszási sebesség beállítása előtt ellenőrizze a felvett
képkockasebességet (képkocka/mp) a szemvideó alatt.

• Normál – A 30 képkocka/másodperccel felvett szemvideó csak normál
sebességgel játszható le.

• Lassú – A 60 képkocka/másodperccel felvett szemvideó normál
sebességgel vagy lassan játszható le.

• Lassabb – A 60 képkocka/másodpercnél nagyobb sebességgel felvett
szemvideó normál sebességgel, lassan vagy még lassabban játszható le.
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10.9 Repozicionálás vizsgálatok
Az újrapozicionáló manővereknél a szemüveg adatokat gyűjt a szemmel kapcsolatban. A nagy sebességű kamera rögzíti a
szem képét.Az OTOsuite Vestibular szoftver feldolgozza a szem pozíciójának adatait és kiszámítja a lassú fázissebességet
(LFS).

A repozicionálási manőverek a benignus paroxysmalis positionalis vertigo betegséggel diagnosztizált páciensek kezelésére
használatosak. A manőverek dinamikusan módosítják a páciens testorientációját a gravitáció tekintetében.

CRT A és a Felszabadítómanőver és a felszabadító manőverek úgy kezdődnek, hogy a páciens ülő pozícióban. A Barbecue
forgatás forgatás manőver úgy kezdődik, hogy a páciens hanyatt fekszik, és a feje 30°-kal meg van emelve. Ezután a pácienst
úgy fordítják el, hogy a részecskék kikerüljenek az érintett járatból.

Megjegyzés •A Fej pozíció visszajelzése biztosítja, hogy a fej a kezelési manőver minden lépése alatt megfelelő
pozícióban legyen.

Az összes Repozicionálás kezeléshez

• A kezelés látásgátló nélkül vagy látásgátlóval is elvégezhető.

• A szemek rögzítve vannak az egyes pozíciókban, amíg a nystagmus csillapodik.

• A páciens fejét a vizsgáló a vizsgálat közben kényelmesen megtámasztja.

Elülső és hátsó félkör alakú hallójáratok kezelése

• CRT – Canalith repozicionálás kezelés

• Felszabadító

CRT
A páciens ül. A fejet 45°-kal balra vagy jobbra fordítják, attól függően, hogy melyik oldalt kezelik. A pácienst
visszafektetik úgy, hogy a feje kissé lelóg a vizsgálati asztal végéről. Fordítsa el a fejet 90°-kal az ellenkező irányba.
Folytassa ugyanabban az irányban és fordítsa el a fejet további 90°-kal.

Felszabadító
A páciens az érintett fülén fekszik, és az orra 45°-os szögben felfelé áll az ellenkező irányban. Fordítsa át a pácienst az
ellentétes oldalra, közben a nyak iránya maradjon ugyanaz, és a páciens a nem érintett fülén feküdjön, az orrát pedig
fordítsa 45°-os szögben felfelé.

Laterális félkör alakú hallójárat kezelése – Barbecue forgatás
A páciens hanyatt fekszik a fejét 30°-kal felfelé döntve úgy, hogy az érintett fül a padló felé nézzen. A fej 90°-kal vagy
amennyire tud, elfordul a kezelt oldallal ellentétes irányba. Folytassa ugyanabban az irányban, közben a páciens feküdjön az
oldalán, és a fejet tartsa meg 90°-os szögben vagy amennyire elfordul. Fordítsa a pácienst a gyomrára, közben a feje 30°-kal
meghajlítva nézzen a padló felé. A páciens forduljon tovább ugyanabba az irányba az oldalán fekve és a fejét 90°-ban tartva
vagy amennyire elfordul, majd végül térjen vissza a kezdeti pozícióba.
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10.10 Repozicionálás adatok gyűjtése
A Vizsgálati lehetőségek adatgyűjtés közben elérhető beállításairól még több információ a► 183. oldalon talál.

Megjegyzés •A rendelkezésre álló ideiglenes páciensfájl lehetővé teszi, hogy páciensadatok bevitele nélkül indítsa a
tesztelést. Új páciensfájl létrehozásához vagy meglévő páciensfájl megnyitásához tanulmányozza tekintse meg a►
25. oldalt.

Adatgyűjtéskor a fej mozgását a Fej pozíció visszajelzése kijelzővel (amely biztosítja a fej helyes pozícióját a teljes vizsgálat
vagy manőver alatt), illetve a Szinkronizált helyszíni videomód segítségével kísérheti figyelemmel. Vagy úgy is dönthet,
hogy egyiket sem használja. (Az alapértelmezett megjelenítés a Vizsgálati lehetőségek résznél állítható be.)

1. Ez a lépés csak akkor szükséges, ha a fej mozgását gyűjtés közben figyeli meg:

• Ha a Szinkronizált helyszíni video lehetőséget használja, módosítania kellhet a kamera pozícióját, hogy a páciens
egész feje látszódjon a videóban az adatgyűjtés közben. Ha hangot is rögzít, fontos a kamera elhelyezése, hogy
minimalizálja a környezeti zaj szintjét.

• A Fej pozíció visszajelzése funkció használatakor az adatgyűjtés megkezdése előtt állítsa a beteg fejét a megfelelő
pozícióba.  Biztosítsa, hogy a páciens feje ne mozogjon, és az tökéletesen a középpontban legyen. Állítsa be a
középső referenciapontot:

A. Utasítsa a pácienst.  (Például mondja neki, hogy tartsa nyitva a szemét.)

B. Kattintson az Lézer be (A) elemre.

C. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen mereven a falon lévő lézeres pontra. Biztosítva, hogy a páciens feje
középen van, kattintson a Közép gombra vagy nyomja meg, és legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva
távvezérlő bal gombját. (A képernyő a gomb felengedésekor frissül.)

2. Az adatgyűjtés megkezdéséhez kattintson a Start gombra vagy nyomja meg a távvezérlő bal gombját. Ha az adatgyűjtést
a vizsgálati beállításokban megadott maximális időtartamon túl is folytatni szeretné, kattintson aMeghosszabbított
gombra vagy nyomja meg a távvezérlő bal gombját. Egy hangjelzés jelzi a vizsgálat meghosszabbítását. Az adatgyűjtés
megállításához kattintson a Leállítás gombra vagy nyomja meg a távvezérlő jobb gombját.

Otometrics - ICS Impulse USB 133

10 Dinamikus



Szempozíció-görbék
A Vizsgálati lehetőségek beállításai alapján a vízszintes (HR) és függőleges (VR) szempozíció görbék a Szempozíció-
görbék ablakban jelennek meg. Ha adatgyűjtés közben a görbén el szeretne helyezni egy eseményjelzőt ( ), az alábbi
módszerek egyikét használhatja:

• Nyomja meg a távvezérlő bal gombját.

• Kattintson a(z) Esemény gombra.

Az eseményjelzőket a rendszer a görbe alá szúrja be.

LFS érték
A valós idő LFS becsült érték. Az érték zöld vagy narancssárga színnel jelenik meg az ablak jobb fölső részén.

• Zöld: Amikor a változékonyság alacsony, nagyon valószínű, hogy az érték megbízható.

• Narancssárga: Amikor a változékonyság magas, kevésbé valószínű, hogy az érték megbízható.

Megjegyzés •LFS A narancssárga színnel megjelenített () értékeket kevésbé megbízhatónak, de nem
helytelennek kell tekinteni.

A Fej sebessége értéke (B) pozicionális vizsgálat alatt a fej mozgásának sebessége alapján változik.

A valós idejű LFS segítségével a vizsgáló könnyedén nyomon követheti a nystagmus meglétét vagy hiányát. A vizsgáló
tudni fogja, mikor csillapodik a nystagmus, és a páciens a következő pozícióba mozdítható.

Megjegyzés •További információkat azDinamikus oktató videóban vagy a www.icsimpulse.com honlapon talál.
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A Gyűjtés ablakban megjelenő elemek a következőek:

A. Test Type (Vizsgálat típusa) – a vizsgálat neve, amelynek az adatait gyűjti a rendszer
(A név tartalmazza a vizsgálat irányát és körülményeit.)

B. Eltelt idő – a vizsgálat időtartama
C. Képkockasebesség – adatbeolvasás gyakorisága képkocka/másodperc értékben (fps)
D. Kalibrálás ∆ – a jobb és a bal szempozíció között kalibrálás közben mért távolság pixelben

A maximális vizsgálati időtartam elérésekor a rendszer automatikusan megáll. (A vizsgálat maximális időtartama a Vizsgálati
lehetőségek résznél állítható be.)

• Ha az adatgyűjtést a vizsgálati beállításokban megadott maximális időtartamon túl is folytatni szeretné, kattintson a
Meghosszabbított gombra vagy nyomja meg a távvezérlő bal gombját. Egy hangjelzés jelzi a vizsgálat
meghosszabbítását. Az adatgyűjtés megállításához kattintson a Leállítás gombra vagy nyomja meg a távvezérlő jobb
gombját.

• A vizsgálat korai leállításához kattintson a Leállítás gombra, vagy nyomja meg a távvezérlő jobb gombját. Az adatokat a
rendszer elmenti.

• A vizsgálat korai, adatmentés nélküli leállításához kattintson aMégse lehetőségre.

Megtörténik az adatok elemzése, majd a rendszer megjeleníti őket az Analízis ablakban.

10.11 Repozicionálás adatelemzés
Adott vizsgálat megtekintéséhez kattintson a Vizsgálat fülre, majd a kiemeléshez kattintson a kívánt vizsgálatra. A vizsgálat
kiválasztásával kapcsolatban további információkat a► 20. oldalon talál.
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10.11.1 Analízis ablak
Az eredmények normál és nagyított nézetben is megtekinthetőek. Tekintse meg a► 17. oldalt.

Szempozíció-görbék
A Vizsgálati lehetőségek beállításai alapján a vízszintes (HR) és függőleges (VR) szempozíció görbék a Szempozíció-görbék
ablakban jelennek meg.

A megjelenítendő görbék módosításához a görbék jelmagyarázatánál válassza ki vagy törölje a megfelelő jelölőnégyzet
kiválasztását. Az új beállítások a vizsgálat újraelemzéséig érvényben maradnak. Ha bezárja a páciensfájlt, vagy egy másik
vizsgálatot választ a páciens számára a vizsgálati listából, a Vizsgálati lehetőségek menüben kiválasztott beállításoktól
függően módosul a kijelző.

Megjegyzés •A Vizsgálati lehetőségek beállításaiban végzett bármilyen módosítás, melyet egy nyitott páciens
mellett végeznek el, csak az adott páciensre fog vonatkozni.

A görbék a kurzor körül kerülnek megjelenítésre. A jelentés kinyomtatja a görbének azt a részét, amely a Görbék ablakban
látható a kurzor köré központosítva.

Lassú fázissebesség grafikon
A diagram célja, hogy rögzítse a nystagmus erősségét. A diagram megjeleníti az LFS algoritmus által beazonosított egyéni
nystagmus-ütéseket a vízszintes jobb (HR) és a függőleges jobb (VR) görbék esetén.
Az LFS csúcs (°/mp) csúcsot a diagramon egy négyzet jelzi.

Egy adott pont kiválasztásához kattintson a pontra, vagy a pontok között navigáljon a bal/jobb nyíl segítségével (az ütések
között). Az LFS ablak (B).

Ha az algoritmus nem választott ki csúcsot, az adott görbéhez manuálisan állítsa be a csúcsot. Az elemzés kezdetének
kiválasztásával kapcsolatban tekintse meg aÚjraelemzés. oldalon található )► 138 ablak leírását.

A Csúcs (°/mp) meghatározásával kapcsolatban tekintse meg a► 255. oldalt.
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Megjegyzés •A szempozíció görbe megjelenítéséhez válassza a TR elemet, a Forgatásos megjelenítéséhez az LFS
diagramot.
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Analízis részletei - Infó

A vizsgálati paraméterek felsorolása:

• Test Type (Vizsgálat típusa) – a vizsgálat neve, amelynek az adatait gyűjti a rendszer

• Operátor – az a személy, aki az adatgyűjtéskor be volt jelentkezve az OTOSuite Vestibular szoftverbe

• Kalibrálás ∆ – a jobb és a bal szempozíció között kalibrálás közben mért távolság pixelben

• Vizsgálat időtartama – az adatgyűjtés kezdetének dátuma és időpontja

• Eltelt idő – a vizsgálat időtartama

• Analízis kezdési ideje – az analízis megkezdésének időpontja

LFS értékek

• Pontok (°/mp) – a kiválasztott pont lassú fázissebessége (kiválasztott ütés)

• Csúcs (°/mp) – ahová a lassú fázissebességének csúcsa be van állítva
A Csúcs (°/mp) meghatározásával kapcsolatban tekintse meg a► 255. oldalt.

Analízis részletei - Megjegyzések
A tesztre vonatkozó megjegyzések bevihetők a vizsgálat előtt, közben, illetve a vizsgálat után. Megjegyzések hozzáadásához
vagy módosításához kattintson aMegjegyzések fülre. A szerkesztési eszközökkel kapcsolatos információkért tekintse meg a
► 23. oldalt.

Megjegyzés •A Vizsgálat ablakban korábban hozzáadott szöveg a Megjegyzések ablakban jelenik meg.
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Analízis részletei - Újraelemzés

Analízis kezdési ideje – Összes görbe

Adat kizárásához az analízisből egy görbén:

1. Mozgassa a fekete kurzort az új kezdési időre a Szempozíció-görbék ablakban.

2. Az Analízis részletei ablakban kattintson aÚjraelemzés fülre.

3. Az újraelemzéshez kattintson

• Újraelemzés a kurzortól – a beállított kezdő időponttól a kurzor után teljes másodpercig kielemzi az összes görbét

• Teljes görbe újraelemzése – minden görbét elölről elemez

Megjegyzés •A kezdési idő az Infó ablakban jelenik meg.

LSF diagram

Megjegyzés •Licenc nélkül a vizsgálat során nem tudja megállapítani a Forgatásos nystagmus jelenlétét. A licenc
megvásárlásával hozzáfér a szempozíció görbe és az LFS diagram funkciókhoz.

Válassza ki a módosítandó görbét a HR, VR, or TR kiválasztásával

• Pontok (°/mp)

– Törlése – kihagyja a kiválasztott pontot az elemzésből és a jelentésből

– Visszaállítás – helyreállít minden manuálisan törölt ütést

• Csúcs (°/mp)

– Kiválasztás – a kurzor helyzete alapján új csúcsot állít be

– Visszaállítás – a csúcsot az algoritmus által meghatározott helyre állítja vissza

A Csúcs (°/mp) meghatározásával kapcsolatban tekintse meg a► 255. oldalt.

10.11.2 Adatgyűjtés lejátszása
A szempozíció görbéi és a szemvideó egyidejűleg lejátszhatók a fejpozíció visszajelzésével vagy a vizsgálat közben felvett
helyszíni videóval.
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Videólejátszási gombok és választások

Lejátszás Indítsa el a szinkronizált lejátszást.

Szünet Szüneteltesse a szinkronizált lejátszást.

Leállítás Állítsa le a szinkronizált lejátszást.

Lejátszás a kurzortól Kiválasztásával a lejátszás a kurzor pozíciójától indul. Ha nem választja ki, a
lejátszás a görbe elejétől indul.

Sebesség
Megjegyzés •A lejátszási sebesség beállítása előtt ellenőrizze a felvett
képkockasebességet (képkocka/mp) a szemvideó alatt.

• Normál – A 30 képkocka/másodperccel felvett szemvideó csak normál
sebességgel játszható le.

• Lassú – A 60 képkocka/másodperccel felvett szemvideó normál
sebességgel vagy lassan játszható le.

• Lassabb – A 60 képkocka/másodpercnél nagyobb sebességgel felvett
szemvideó normál sebességgel, lassan vagy még lassabban játszható le.

140 Otometrics - ICS Impulse USB

10 Dinamikus



11 Kalorikus

11.1 Vizsgálati környezet
A környezetnek lehetővé kell tenni, hogy a pácienst a faltól (vagy más, visszaverő felületként használható szilárd felülettől)
legalább egy méter távolságra el tudja helyezni. Ez a pozíció lesz használva a kalibráláshoz és a Spontán vizsgálathoz. A
Spontán vizsgálatnál is a páciensnek kalorikus pozícióban kell lennie. Kalorikus vizsgálatnál a páciensnek kényelmesen kell
elhelyezkednie egy vizsgálati asztalon, hanyatt fekvő pozícióban, a fejét pedig 30°-os szögben kell tartania. Ez a pozíció
megfelelő helyzetbe helyezi a laterális csatornát a kalorikus irrigációhoz. A pácienst szemét látásgátlóval le kell takarni.

Kalibrálás céljából:

Megjegyzés •A páciens rögzített, nem forgó székbe üljön.

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

2. Helyezze el a rendszerhez mellékelt egyik fixációs pontot a falon oly módon, hogy a páciens helye közvetlenül a fixációs
pont előtt legyen.

Kalorikus adatgyűjtés AirCal irrigátor használatával:
A AirCal irrigátor használatakor az alapértelmezett hőmérsékletet úgy állítsa be, hogy megegyezzen a Kalorikus protokoll
első vizsgálatának hőmérsékletével.

11.2 Videofelvétel a szemmozgásról vizsgálat közben

Megjegyzés •Felvétel A elemet be kell jelölni, hogy le tudja játszani a gyűjtött adatokat.

A Videó ablakban megjelenik a szem képe.

A Felvétel (A) jelölőnégyzet alapértelmezetten be van jelölve. A szem videofelvétele és az adatgyűjtés ugyanakkor indul.
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11.3 Pupillaészlelés
A látásgátló megoldás megfelelő felhelyezésével kapcsolatban tekintse meg a► 37. oldalt.

1. Válassza a következő vizsgálatot: Kalorikus.

2. Válassza ki a vizsgálat típusát. Például a Kalorikus vizsgálatnak három vizsgálattípusa van: Spontán, Mono- vagy
bitermális és Jeges víz.

Megjegyzés •Látás megtagadva Kalibrációkor a elemet nem jelölje be.

3. Jelölje be a Látás megtagadva jelölőnégyzetet.

Megjegyzés •Licenc nélkül a vizsgálat során nem tudja megállapítani a Forgatásos nystagmus jelenlétét. A licenc
megvásárlásával hozzáfér a szempozíció görbe és az LFS diagram funkciókhoz.

4. Forgatásos adatok gyűjtéséhez jelölje be a Forgatásos jelölőnégyzetet. (Ha azt szeretné, hogy a Forgatásos
alapértelmezetten ki legyen választva, a Vizsgálati lehetőségek menüben a vizsgálati csoport megfelelő ablakában
válassza ki ezt a vizsgálati típust.) Tekintse meg a► 264. oldalt, hogy megtudja, mennyivel fog a videofájl mérete
növekedni, ha kiválasztja a Forgatásos vizsgálati típust.

5. Ha használja az AirCal irrigátort, a folytatás előtt kapcsolja be az irrigátort. A rendszer leállítja a levegőáramlást, amint az
irrigátor eléri a maximális időtartamot (ez alapértelmezetten 60 másodperc). A következő vizsgálat megkezdése előtt
kapcsolja vissza a levegőáramlást.

6. Válassza ki a vizsgálati manővert. Például négy manőver tartozik aMono- vagy bitermális vizsgálathoz: Jobb hideg, Bal
hideg, Jobbmeleg és Bal meleg (A).

Megjegyzés •Csak az AirCal irrigátor esetében
- a Bal hideg vagy Jobb hideg kiválasztása esetén a rendszer az AirCal hőmérsékletét hidegre állítja.
- a Bal meleg vagy Jobb meleg kiválasztása esetén a rendszer az AirCal hőmérsékletét hidegre állítja.

7. Válassza ki az elvégzendő kalorikus irrigáció típusát: Levegő vagy Víz.
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8. Pozícionálja a ROI területet (vizsgált területet) 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.

Megjegyzés •Fejimpulzus és VOR vizsgálatok esetében a ROI doboz 100 x 100 képpont 250 képkocka/mp
maximális mintavételezési sebességgel. A Forgatásos vizsgálatot kivéve a többi vizsgálathoz 160 x 120 pixeles
ROI doboz kell 173 képkocka/mp maximális mintavételezési sebességgel. Forgatásos vizsgálat esetében a ROI
doboz 320 x 240 képpont 60 képkocka/mp maximális mintavételezési sebességgel.

Megjegyzés •A Látás megtagadva vagy Forgatásos kiválasztása a gyűjtési képkockasebességet 60 fps-re módosítja
(képkocka/másodperc). Ennél a sebességnél a kamera blendéje tovább marad nyitva (több fény jut a készülékbe),
amely jobb képminőséget eredményez.
Ha kiválasztja a Látás megtagadva elemet, a rendszer egy pipát rak vizsgálati lista látásgátló oszlopába.

9. Forgatásos adat gyűjtésekor

A. Utasítsa a pácienst, hogy nézzen mereven előre, és nyissa nagyra a szemét.

B. Kattintson a(z) Felvételkészítés gombra. A Vizsgálat beállítása ablak jobb alsó sarkában megjelenik a Forgatásos
referencia keret.

A referencia keretet az összegyűjtött adatokkal összehasonlítva meghatározható a, hogy a páciensnek van-e forgatásos
szemmozgása. A referencia keret minden további LFS-vizsgálathoz használható. Ha a minősége gyenge, utasítsa újra a
pácienst, majd kattintson újra a Felvételkészítés gombra.

Jó minőség Gyenge minőség

10. Feltételezve, hogy a kalibrációt már elvégezte, fektesse hanyatt a pácienst, úgy, hogy a feje 30°-os szögben legyen.
Tekintse meg a► 141. oldalt.

11. A Videó ablakban válassza ki a megjelenített kép típusát: Szürkeárnyalatos kép(A) vagy Pupilla elhelyezkedése (B).

Megjegyzés •A Szürkeárnyalatos kép, illetve a Pupilla elhelyezkedése lehetőség csak a pupilla észlelésének
beállításához használható. A szemvideó felvétele mindig szürkeárnyalatos.

Otometrics - ICS Impulse USB 143

11 Kalorikus



12. Ha a pupilla észlelése nem volt automatikus, válassza az Automatikus küszöbérték opciót. A rendszer a pupillára
középpontozza a szálkeresztet.

13. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen mereven a fixációs pontra. Értékelje pupilla nyomon követését a szálkereszt
megfigyelésével. Ha a szálkereszt nem tudja követni a pupillát (körben ugrál és nem marad a pupillára irányítva), a + és -
gombokkal módosíthatja a küszöbérték csúszkáját.

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

Megjegyzés •További módosításokkal távolítsa el a pupilla fehér kör alakú területén kívüli esetleges fehér területeket.

14. A ROI pozíció elfogadásához válassza azOK gombot.

15. Ha a kalibrációt nem végezte el korábban, folytassa a► 144. oldalon leírt lépésekkel.

11.4 Kalibráció

Vigyázat• 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 Lézer be elemre.
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2. Kérje a pácienst olyan elhelyezkedésre, hogy a fixációs pont mindkét oldalán a bal és jobb oldali pontok egyenlő
távolságban legyenek.

3. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen először a bal pontra, majd a jobbra. A Videó ablakban jelölje be azt az opciót, hogy a
szálkereszt továbbra is kövesse a pupilla mozgását.

Megjegyzés •A fej és a szem adatait a Valós idejű görbék (másodpercek az X tengelyen) ablak segítségével
ellenőrizheti. A narancssárga fejgörbe és a zöld szemgörbe megfigyelésével eldöntheti, hogy a páciens túlzottan
pislogva mozgatja a fejét vagy szemeit (ahelyett, hogy mereven nézne a fixációs pontra), illetve nem követi az adott
utasításokat (nem kooperatív).

4. Ha a szálkereszt nem tudja követni a pupillát (körben ugrál és nem marad a pupillára irányítva), a + és - gombokkal
módosíthatja a küszöbérték csúszkáját.

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), az Alapértelmezett
opcióra kattintva. Mielőtt az Alapértelmezett gombra kattint, győződjön meg róla, hogy a páciens egyenesen a
fixációs pontra néz-e.
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A két lézersugár fénypontja közötti szemmozgás mérése és kalibrálása a szemüvegből kivetített lézeres pontok 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.

5. Kattintson a(z) Futtatás gombra.

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

7. Kérje meg a pácienst, hogy kövesse a lézer fénypontot.

Megjegyzés •A rendszer automatikusan menti a kalibrációs értékeket. A tárolt kalibrációs érték használható
mindegyik teszthez. A tesztek között nincs szükség újrakalibrálásra, ha a szemüveget nem mozgatták. Ha kilép a
páciensfájlból és újra megnyitja 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 a páciens fejét.

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

Megfelelő kalibrálás - A szem és a fej sebességei megfelelnek egymásnak.
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(Gyenge kalibrációra példa a Fejimpulzus) során végzett kalibráció.)

Gyenge kalibrálás - A szem sebessége túl kicsi

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 a páciens korábbi
vizsgálatait.
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Megjegyzés •Ha a páciensnek kis frekvenciájú fejforgatásnál nyomkövető gyors szemmozgásokat kell
végeznie, ez vagy vestibularis károsodásra vagy kisagyi rendellenességre vagy mindkettőre 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/vagy centrális rendellenességre utalhatnak. Használja a VOR vizsgálatokat a gyors szemmozgású páciensek
kiértékeléséhez kalibrációs ellenőrzés közben.

4. Ha a kalibrációt ellenőrizte, és elégedett az eredménnyel, kattintson az Elfogadás elemre.

Megnyílik a Gyűjtés ablak, és a szoftver elkezdhet fejimpulzus-adatokat gyűjteni.

Vigyázat•A kalibrálás elvégzése után nem ajánlott a szemüveg áthelyezése a páciens fején.
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11.5 Gyűjtés optimalizálása
Az alkalmazás ezeket a funkciókat a megfelelő adatgyűjtés érdekében biztosítja:

• Külsőmonitor
Egy külső monitoron megjeleníthet a szemről egy nagyobb képet is. Ha egy külső monitor csatlakozik a számítógéphez,
úgy helyezze el a monitort, hogy könnyedén lássa a szemvideót.

A szemvideó számítógép-monitoron és külső monitoron való megjelenítéséhez kattintson ide: . A külső
monitor a valós idejű LFS értékeit és a Eltelt idő-ot jeleníti meg. Lejátszás alatt a külső monitor jeleníti meg a
szemvideót. A Fej pozíció visszajelzése vagy Szinkronizált helyszíni video szintén megjelenik, ha beállította őket a
Vizsgálati lehetőségek menüben.

Megjegyzés •A külső monitor nem használható fejimpulzus tesztelésére.

Spontán
Hogy a kalorikus elemzés pontos legyen, a spontán nystagmus jelenlétét figyelembe kell venni. A spontán nystagmus oly
módon lehet figyelembe venni, hogy elvégez egy spontán vizsgálatot, vagy felhasználja a kalorikus válasz első öt
másodpercét. Ezt a vizsgálat beállítása határozza meg. Ha Spontán vizsgálatot végez, a kalorikus vizsgálat előtt kell
elvégeznie. Spontán nystagmus Szemmozgás vagy Kalorikus vizsgálat alatt gyűjthető.

Ez a vizsgálati típus értékeli a páciens szemmozgását, amikor a szem elsődleges pozícióban egyenesen néz vizuális stimulus
nélkül. Az ANSI szabvány értelmében a szemeket minimum 20 másodpercig fel kell venni.

A páciens általában ülő vagy fekvő kalorikus helyzetben van, a fejét pedig 30°-os szögben megdöntve tartja.

A kalorikus Spontán vizsgálatot látásgátlóval kell elvégezni.

11.6 Kalorikus
Ezeknél a vizsgálatoknál a szemüveg begyűjti a vízszintes és függőleges szempozíció adatokat, mialatt a bal vagy a jobb
hallójárat levegővel vagy vízzel függetlenül irrigálják. A nagy sebességű kamera rögzíti a szem képét. Az OTOsuite Vestibular
szoftver feldolgozza a szempozíció adatokat.

A Kalorikus vizsgálat lehetőséget biztosít a laterális félkör alakú csatorna elérésére. A hallójárat irrigálása meleg vagy hideg
stimulussal révén a laterális félkör alakú ívjárat hőmérséklete a testhőmérséklethez képest változik, ezáltal megváltozik
laterális félkör alakú csatornában lévő folyadék sűrűsége. Ez a sűrűségváltozás izgalmi (meleg) vagy gátló (hideg) választ vált
ki. A vizsgálat célja, hogy összehasonlítsa a bal és a jobb fül válaszát, megállapítva, hogy az egyezik-e vagy sem. Ezzel a
vizsgálattal pontosan megállapítható, hogy a két fül hasonló-e. Ha az egyik fület műtötték vagy a páciens középfül
diszfunkcióban szenved, az eredmények kiértékelésekor figyelembe kell venni. A vizsgálat monotermálisan is elvégezhető: a
bal és a jobb fül is meleg vagy hideg: bitermális: a bal fül meleg, a jobb fül hideg, vagy a bal fül hideg és a jobb fül meleg.
Jeges vizes kalorikus vizsgálatot oly módon végeznek, hogy felolvasztanak egy jégkockát, majd egy fecskendővel a fülbe
irrigálják; ezt a módszert akkor szokták alkalmazni, ha a bitermális irrigációra nincs válasz. A páciens hanyatt fekszik, úgy,
hogy a feje 30°-os szögben legyen, szemét pedig letakarják, A Csúcs (°/mp) minden vizsgálatnál meghatározzák (például, Bal
hideg ). A minden egyes vizsgálat (Teljes jobb válasz és Teljes bal válasz), Unilaterális gyengeség, Aszimmetrikus erősítés
és Iránytúlsúly Csúcs (°/mp) értékét kiszámolja a rendszer. AzUnilaterális gyengeség (%) méri, hogy vajon az egyik fül
válasza gyengébb-e a másikénál. A Aszimmetrikus erősítés (%) méri, hogy a spontán nystagmussal nem meghatározható
válaszok vajon ütnek-e egynél több irányba is. A Iránytúlsúly (%) méri, hogy vajon a válaszok vajon ütnek-e egynél több
irányba is, amit általában a már kialakult spontán nystagmus okoz.

A Kalorikus vizsgálat látással vagy látásgátlóval is elvégezhető.
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11.7 Kalorikus adatok gyűjtése
A Vizsgálati lehetőségek adatgyűjtés közben elérhető beállításairól még több információ a► 183. oldalon talál.

Megjegyzés •A rendelkezésre álló ideiglenes páciensfájl lehetővé teszi, hogy páciensadatok bevitele nélkül indítsa a
tesztelést. Új páciensfájl létrehozásához vagy meglévő páciensfájl megnyitásához tanulmányozza tekintse meg a►
25. oldalt.

Adatgyűjtéskor a pácienst a Fej pozíció visszajelzése kijelzővel, illetve a Szinkronizált helyszíni videomód segítségével
kísérheti figyelemmel. Vagy úgy is dönthet, hogy egyiket sem használja. (Az alapértelmezett megjelenítés a Vizsgálati
lehetőségek résznél állítható be.)

1. Ez a lépés csak akkor szükséges, ha a fej mozgását gyűjtés közben figyeli meg:

• Ha a Szinkronizált helyszíni video lehetőséget használja, módosítania kellhet a kamera pozícióját, hogy a páciens
egész feje látszódjon a videóban az adatgyűjtés közben. Ha hangot is rögzít, fontos a kamera elhelyezése, hogy
minimalizálja a környezeti zaj szintjét.

• A Fej pozíció visszajelzése funkció használatakor az adatgyűjtés megkezdése előtt állítsa a beteg fejét a megfelelő
pozícióba.  Biztosítsa, hogy a páciens feje ne mozogjon, és az tökéletesen a középpontban legyen. Állítsa be a
középső referenciapontot:

A. Utasítsa a pácienst.  (Például mondja neki, hogy tartsa nyitva a szemét.)

B. Kattintson az Lézer be (A) elemre.

C. Kérje meg a pácienst, hogy nézzen mereven a falon lévő lézeres pontra. Biztosítva, hogy a páciens feje
középen van, kattintson a Közép gombra vagy nyomja meg, és legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva
távvezérlő bal gombját. (A képernyő a gomb felengedésekor frissül.)

2. Utasítsa a pácienst. (Például, mondja nekik, hogy a vizsgálat során nézzenek előre és tartsák nyitva a szemüket. Utasítva
lesznek, hogy válaszoljanak néhány egyszerű kérdésre (például mondjanak egy női nevet A-val). Az irrigáció miatt a
páciens úgy érezheti, mintha szédülne vagy forogna vele a szoba. Ez normális jelenség.)

3. Az adatgyűjtés megkezdéséhez kattintson a Start gombra vagy nyomja meg a távvezérlő bal gombját. Ha az adatgyűjtést
a vizsgálati beállításokban megadott maximális időtartamon túl is folytatni szeretné, kattintson aMeghosszabbított
gombra vagy nyomja meg a távvezérlő bal gombját. Egy hangjelzés jelzi a vizsgálat meghosszabbítását. Az adatgyűjtés
megállításához kattintson a Leállítás gombra vagy nyomja meg a távvezérlő jobb gombját.
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Szempozíció-görbék
A Vizsgálati lehetőségek beállításai alapján a vízszintes (HR) és függőleges (VR) szempozíció görbék a Szempozíció-görbék
ablakban jelennek meg. Ha adatgyűjtés közben a görbén el szeretne helyezni egy eseményjelzőt ( ), az alábbi módszerek
egyikét használhatja:

• Nyomja meg a távvezérlő bal gombját.

• Kattintson a(z) Esemény gombra.

Az eseményjelzőket a rendszer a görbe alá szúrja be.

LFS érték
A valós idejű LFS (Lassú fázissebesség) érték egy becsült érték, amelynek számítása a becsült LFS szórását figyelembe véve
zajlik. Az érték zöld vagy narancssárga színnel jelenik meg az ablak jobb fölső részén.

• Zöld: Amikor a változékonyság alacsony, nagyon valószínű, hogy az érték megbízható.

• Narancssárga: Amikor a változékonyság magas, kevésbé valószínű, hogy az érték megbízható.

Megjegyzés •LFS A narancssárga színnel megjelenített () értékeket kevésbé megbízhatónak, de nem helytelennek
kell tekinteni.

Megjegyzés •További információkat az Kalorikus oktató videóban vagy a www.icsimpulse.com honlapon talál.

A Gyűjtés ablakban megjelenő elemek a következőek:

A. Test Type (Vizsgálat típusa) – a vizsgálat neve, amelynek az adatait gyűjti a rendszer
B. Eltelt idő – a vizsgálat időtartama

(A vizsgálat dátuma és időpontja is megjelenik).
C. Képkockasebesség – adatbeolvasás gyakorisága képkocka/másodperc értékben (fps)
D. Kalibrálás ∆ – a jobb és a bal szempozíció között kalibrálás közben mért távolság pixelben
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A maximális vizsgálati időtartam elérésekor a rendszer automatikusan megáll. (A vizsgálat maximális időtartama a Vizsgálati
lehetőségek résznél állítható be.)

• Ha az adatgyűjtést a vizsgálati beállításokban megadott maximális időtartamon túl is folytatni szeretné, kattintson a
Meghosszabbított gombra vagy nyomja meg a távvezérlő bal gombját. Egy hangjelzés jelzi a vizsgálat
meghosszabbítását. Az adatgyűjtés megállításához kattintson a Leállítás gombra vagy nyomja meg a távvezérlő jobb
gombját.

• A vizsgálat korai leállításához kattintson a Leállítás gombra, vagy nyomja meg a távvezérlő jobb gombját. Az adatokat a
rendszer elmenti.

• A vizsgálat korai, adatmentés nélküli leállításához kattintson aMégse lehetőségre.

Megtörténik az adatok elemzése. A Vizsgálati lehetőségek beállításaitól függően az eredmények megjelenhetnek a Tok és
pillangó vagy az Analízis ablakban.

Az időzítő a számítógép képernyőjén és a külső monitoron is megjelenik.

• Ha szeretné, fogja meg és húzza az időzítőt egy másik helyre.

• Amíg látható, teljes hozzáféréssel rendelkezik az összes szoftverfunkcióhoz.

• A rendszer egy hangjelzéssel jelzi, ha az időzítő eléri a 00:00-t.

• Ha bármikor be szeretné zárni az időzítőt, kattintson az ikonra. Ez a művelet a külső
monitoron is bezárja az időzítőt.

Az időzítő beállításai, köztük az időzítő kikapcsolása, elérhetők a Kalorikus Vizsgálati lehetőségek menüjében (Tekintse
meg a► 197. oldalt). Az Audio visszajelzés kikapcsolásával kapcsolatban tekintse meg az Általános információk
beállítások Vizsgálati lehetőségek részét (► 184. oldal).

11.8 Kalorikus adatelemzés
Adott vizsgálat megtekintéséhez kattintson a Vizsgálat fülre, majd a kiemeléshez kattintson a kívánt vizsgálatra. A vizsgálat
kiválasztásával kapcsolatban további információkat a► 20. oldalon talál.

11.8.1 Analízis ablak
Az eredmények normál és nagyított nézetben is megtekinthetőek. Tekintse meg a► 17. oldalt.
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Szempozíció-görbék
A Vizsgálati lehetőségek beállításai alapján a vízszintes (HR) és függőleges (VR) szempozíció görbék a Szempozíció-görbék
ablakban jelennek meg.

A megjelenítendő görbék módosításához a görbék jelmagyarázatánál válassza ki vagy törölje a megfelelő jelölőnégyzet
kiválasztását. Az új beállítások a vizsgálat újraelemzéséig érvényben maradnak. Ha bezárja a páciensfájlt, vagy egy másik
vizsgálatot választ a páciens számára a vizsgálati listából, a Vizsgálati lehetőségek menüben kiválasztott beállításoktól
függően módosul a kijelző.

Megjegyzés •A Vizsgálati lehetőségek beállításaiban végzett bármilyen módosítás, melyet egy nyitott páciens
mellett végeznek el, csak az adott páciensre fog vonatkozni.

A görbék a tetőzési fázis körül kerülnek megjelenítésre. (A tetőzési fázist a kurzor jelzi.) A jelentés kinyomtatja a görbének
azt a részét, amely a Görbék ablakban látható a kurzor köré központosítva.

Lassú fázissebesség grafikon
A diagram célja, hogy rögzítse a nystagmus erősségét. A diagram megjeleníti az LFS algoritmus által beazonosított egyéni
nystagmus-ütéseket a vízszintes jobb (HR) és a függőleges jobb (VR) görbék esetén.
Az LFS csúcs (°/mp) csúcsot a diagramon egy négyzet jelzi.

Egy adott pont kiválasztásához kattintson a pontra, vagy a pontok között navigáljon a bal/jobb nyíl segítségével (az ütések
között). Az LFS ablak (B).

Megjegyzés •A szempozíció görbe megjelenítéséhez válassza a TR elemet, a Forgatásos megjelenítéséhez az LFS
diagramot.

A Csúcs (°/mp) meghatározásával kapcsolatban tekintse meg a► 255. oldalt.

Ha az algoritmus nem választott ki csúcsot, az adott görbéhez manuálisan állítsa be a csúcsot. Az elemzés kezdetének
kiválasztásával kapcsolatban tekintse meg a► 155. oldalon található Újraelemzés ablak leírását.
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Analízis részletei - Infó

A vizsgálati paraméterek felsorolása:

• Test Type (Vizsgálat típusa) – a vizsgálat neve, amelynek az adatait gyűjti a rendszer

• Operátor – az a személy, aki az adatgyűjtéskor be volt jelentkezve az OTOSuite Vestibular szoftverbe

• Kalibrálás ∆ – a jobb és a bal szempozíció között kalibrálás közben mért távolság pixelben

• Vizsgálat időtartama – az adatgyűjtés kezdetének dátuma és időpontja

• Eltelt idő – a vizsgálat időtartama

• Analízis kezdési ideje – az analízis megkezdésének időpontja

LFS értékek

• Pontok (°/mp) – a kiválasztott pont lassú fázissebessége (kiválasztott ütés)

• Csúcs (°/mp) – ahová a lassú fázissebességének csúcsa be van állítva
A Csúcs (°/mp) meghatározásával kapcsolatban tekintse meg a► 255. oldalt.

Analízis részletei - Megjegyzések
A tesztre vonatkozó megjegyzések bevihetők a vizsgálat előtt, közben, illetve a vizsgálat után. Megjegyzések hozzáadásához
vagy módosításához kattintson aMegjegyzések fülre. A szerkesztési eszközökkel kapcsolatos információkért tekintse meg a
► 23. oldalt.

Megjegyzés •A Vizsgálat ablakban korábban hozzáadott szöveg a Megjegyzések ablakban jelenik meg.
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Analízis részletei - Újraelemzés

Analízis kezdési ideje – Összes görbe

Adat kizárásához az analízisből egy görbén:

1. Mozgassa a fekete kurzort az új kezdési időre a Szempozíció-görbék ablakban.

2. Az Analízis részletei ablakban kattintson aÚjraelemzés fülre.

3. Az újraelemzéshez kattintson

• Újraelemzés a kurzortól – a beállított kezdő időponttól a kurzor után teljes másodpercig kielemzi az összes görbét

• Teljes görbe újraelemzése – minden görbét elölről elemez

Megjegyzés •A kezdési idő az Infó ablakban jelenik meg.

LSF diagram

Megjegyzés •Licenc nélkül a vizsgálat során nem tudja megállapítani a Forgatásos nystagmus jelenlétét. A licenc
megvásárlásával hozzáfér a szempozíció görbe és az LFS diagram funkciókhoz.

Válassza ki a módosítandó görbét a HR, VR, or TR kiválasztásával

• Pontok (°/mp)

– Törlése – kihagyja a kiválasztott pontot az elemzésből és a jelentésből

– Visszaállítás – helyreállít minden manuálisan törölt ütést

• Csúcs (°/mp)

– Kiválasztás – a kurzor helyzete alapján új csúcsot állít be

– Visszaállítás – a csúcsot az algoritmus által meghatározott helyre állítja vissza

A Csúcs (°/mp) meghatározásával kapcsolatban tekintse meg a► 255. oldalt.
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11.8.2 Adatgyűjtés lejátszása
A szempozíció görbéi és a szemvideó egyidejűleg lejátszhatók a fejpozíció visszajelzésével vagy a vizsgálat közben felvett
helyszíni videóval.

Videólejátszási gombok és választások

Lejátszás Indítsa el a szinkronizált lejátszást.

Szünet Szüneteltesse a szinkronizált lejátszást.

Leállítás Állítsa le a szinkronizált lejátszást.

Lejátszás a kurzortól Kiválasztásával a lejátszás a kurzor pozíciójától indul. Ha nem választja ki, a
lejátszás a görbe elejétől indul.

Sebesség
Megjegyzés •A lejátszási sebesség beállítása előtt ellenőrizze a felvett
képkockasebességet (képkocka/mp) a szemvideó alatt.

• Normál – A 30 képkocka/másodperccel felvett szemvideó csak normál
sebességgel játszható le.

• Lassú – A 60 képkocka/másodperccel felvett szemvideó normál
sebességgel vagy lassan játszható le.

• Lassabb – A 60 képkocka/másodpercnél nagyobb sebességgel felvett
szemvideó normál sebességgel, lassan vagy még lassabban játszható le.

156 Otometrics - ICS Impulse USB

11 Kalorikus



11.9 Tok és pillangó ablakok
Ez az ablak a kalorikus adatok egy további megjelenítését biztosítja.

A. Vízszintes (HR ablak.
B. A rendszer az adatokat két külön tok nézetben és egy pillangó diagrammon ábrázolja.
C. A Tokelemzés ablakban elemezheti az adatokat.
D. Vizsgálati lista ablak

A Vizsgálati lista ablakból válasszon 4 kalorikus vizsgálatot, melyek megjelenjenek a Tok és pillangó kijelzőn. A
oszlopban válasszon ki egyet minden vizsgálati típusból. Egy Bitermális vizsgálathoz válasszon négy vizsgálatot (Bal hideg,
Jobb hideg, Bal meleg, Jobbmeleg), illetve egyMonotermális vizsgálathoz válasszon kettő vizsgálatot (Bal hideg és Jobb
hideg, vagy Bal meleg és Jobbmeleg).

A rendszer megjeleníti az irrigátor időtartamát ( ), hőmérsékletét ( ) és áramlási sebességét ( ).

A vizsgálat eredmények frissítéséhez kattintson azÚjraelemzés elemre.
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Megjegyzés •Ha bizonyos vizsgálati beállításokat módosít, szükséges lehet egy újraelemzés. Például, ha módosítja a
Vizsgálati lehetőségek beállításait, Fiók a spontán nystagmushoz a kalorikus eredményekben, megváltoznak a
Tokelemzés eredményei is. Az újraelemzéshez kattintson a Újraelemzés elemre.

11.9.1 Tokmegjelenítés és elemzés
Tokmegjelenítés
A kalorikus tokok a négy kalorikus vizsgálatból (minden egyes fül, illetve a hideg és meleg hőmérsékletek) származó Spontán
szempozíció görbék-et ábrázolják.

Megjegyzés •A piros színnel megjelenített tokok a jobb fület, illetve a meleg stimulációt jelképezik. (Az
alapértelmezett megjelenítés a Vizsgálati lehetőségek résznél állítható be.)

A rendszer elmenti a vízszintes görbék Csúcs (°/mp) értékeit, és felhasználja a kalorikus unilaterális gyengeség, az erősítés
aszimmetria és az iránytúlsúly kiszámításához.

Megjegyzés •Az unilaterális gyengeség és az erősítés aszimmetria értékek kiszámításához használt képletek figyelembe
veszik a spontán nystagmust is. Ha Fiók a spontán nystagmushoz a kalorikus eredményekben, a pozitív illetve
negatív értékek az LFS irányát jelzik.

Monotermális
vizsgálat Az érték kijelzése

Képlet

Fül:

R=Jobb

L= Bal

Fül és hőmérséklet:

RC=jobb hideg, LC=bal hideg
RW=jobb meleg, LW=bal meleg

SN=Spontán nystagmus

Unilaterális
gyengeség

A rendszer begyűjtött két
kalorikus vizsgálatot,
ugyanazon a
hőmérsékleten, mindkét
fülre (bal és jobb), valamint
mindkét vízszintes görbére
kiszámolta a Csúcs (°/mp)
értéket.

Hogy a számolások
megfelelőek legyenek, Fiók
a spontán nystagmushoz
a kalorikus
eredményekben.

Iránytúlsúly Monotermális .
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Bitermális vizsgálat Az érték kijelzése

Képlet

Fül:

R= Jobb

L= Bal

Fül és hőmérséklet:

RC = jobb hideg, LC = bal hideg
RW = jobb meleg, LW = bal meleg

Unilaterális
gyengeség

Bitermális a kiszámolt
vízszintes görbékhez.

Aszimmetrikus
erősítés

Bitermális vizsgálat
összegyűjtve.

Iránytúlsúly Bitermális .

Tokelemzés

A vizsgálati adatok felsorolásra kerülnek:

• Teljes jobb – a jobb fül összes válasza az összes hőmérsékletnél

• Teljes bal – a bal fül összes válasza az összes hőmérsékletnél

• Spontán nystagmus – Spontán nystagmus - azUnilaterális gyengeség és az Aszimmetrikus erősítés kiszámításánál
figyelembe vett spontán nystagmusok átlaga.

• Unilaterális gyengeség – azon válaszok százalékos aránya, melyek a gyengébbnek ítélt fülben gyengébbek, mint a
másik fülben

• Aszimmetrikus erősítés – azon válaszok százalékos aránya, melyek a megadott irányba többet ütnek, a másik fülhöz
viszonyítva (csak akkor érvényes, ha a különbség nem írható le spontán nystagmussal)

• Iránytúlsúly – azon válaszok százalékos aránya, melyek egynél több irányba ütnek, a többi irányhoz viszonyítva

Az LFS csúcs táblázat tartalmazza minden egyes kalorikus vizsgálat csúcssebessége és a csúcs eléréséhez szükséges idő
jelenik meg.
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11.9.2 Pillangó diagram
A vizsgálat beállításoknál kiválaszthatja, hogy milyen típusú Pillangó diagram-ot szeretne megjeleníteni: a Freyss LFSV
diagramot vagy a Teljes amplitúdó diagramot. Mindkét diagram a kalorikus eredmények egy nomogramja.

Freyss LFSV

A diagramon két, egymást metsző vonal látható, az egyik a hideg, a másik a meleg stimulációt jelképezi. A diagram
függőleges tengelye ábrázolja a lassúfázis sebességet. A vízszintes tengelyen látható a kalorikus gyengeség százalékban. A
diagram középső dobozában láthatóak a normál értékek. Alapértelmezetten ezek az értékek a kalorikus gyengeség ± 25%-a,
az ± 6 °/mp az alkalmazott aszimmetriára nézve.

A diagram vonalai kapcsolják össze azon csúcsválaszok értékit, melyek a bal oldalon látható jobb fül kalorikus stimulációjához
tartoznak, illetve a diagram jobb oldalán található bal fül válaszait. A normál válasz a vonalak metszéspontjában, a "normál"
dobozban találhatóak. A 25%-nál nagyobb kalorikus gyengeség esetén a metszéspont a normál doboz bal vagy jobb oldalán
látható, attól függően, hogy a kalorikus gyengeség a bal vagy a jobb fülre vonatkozik. A rendellenes átlagos aszimmetria
(normalizálatlan erősítés aszimmetria vagy spontán nystagmus) esetén a metszet a normál doboz alatt vagy felett jelenik
meg. A jobb aszimmetria metszete a doboz felett helyezkedik el. A bal aszimmetria metszete a doboz alatt helyezkedik el.

A diagramban látható értékek, valamint a vonatkozó LFS csúcs (°/mp) táblázatok abszolút értékek, a rendszer nem
korrigálja őket a Spontán nystagmus alapján.

Teljes amplitúdó

Ezen a diagramon látható mind a négy Kalorikus stimuláció amplitúdó görbéje, négy vonallal ábrázolva. A diagram tetején
látható a jobbra ütő nystagmus által eredményezett irrigáció. A diagram alján látható a balra ütő nystagmus által
eredményezett irrigáció. A diagram bal oldalán jelenik meg a jobb fül csúcsamplitúdója, míg a diagram jobb oldalán a bal fül
csúcsamplitúdója. A diagram függőleges tengelye az amplitúdót ábrázolja °/mp értékben. A vízszintes tengely az időtengely
másodpercekben.

Ha a Azonos és ellenoldali (teljes amplitúdó diagram) lett vizsgálati beállításként kiválasztva, a diagramon mind a négy
Kalorikus stimuláció amplitúdó görbéje, négy vonallal ábrázolva látható. A diagram tetején látható a meleg stimuláció,
amely a vizsgálat fül irányába ütő nystagmust jelképezi. A diagram alján látható a hideg stimuláció, amely a nem vizsgált fül
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irányába ütő nystagmust jelképezi. A diagram bal oldalán jelenik meg a jobb fül csúcsamplitúdója, míg a diagram jobb
oldalán a bal fül csúcsamplitúdója. A diagram függőleges tengelye az amplitúdót ábrázolja °/mp értékben. A vízszintes
tengely az időtengely másodpercekben.
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12 Videók (Videófelvétel/-lejátszás)
Felvétel
Szemvideó rögzítésekor a következő képméretek közül választhat: Teljes kép, Szem képe, or Pupilla képe.

Teljes kép

Szem képe
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Pupilla képe

Megjegyzés •Megjegyzések hozzáadásához kattintson a Megjegyzések fülre. Megjegyzések hozzáadásához vagy
módosításához kattintson a Megjegyzések fülre. A szerkesztési eszközökkel kapcsolatos információkért tekintse meg a
► 23. oldalt. 

Videofelvétel gombjai és választásai

Start Videofelvétel indítása

Leállítás Videofelvétel leállítása

Megjegyzés •A videofelvétel hosszára nézve nincs korlátozás; azonban
minél hosszabb a videofelvétel, annál nagyobb lesz a merevlemezen a
fájl.
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Videofelvétel gombjai és választásai

Vizsgálat beállítása Teljes kép – kiválasztás a teljes kép felvételéhez

Szem képe – kiválasztás csak a ROI dobozon belüli terület felvételéhez

Pupilla képe – kiválasztás csak a ROI dobozon belüli terület felvételéhez

Látás megtagadva – kiválasztás annak jelzéséhez, hogy a felvételt
látásgátlóval készítették

Megjegyzés •Ha a 120 képkocka/mp ÉS a Látás megtagadva
elemeket egyszerre választja ki, a rendszer 60 képkocka/mp sebességre
csökkenti a képkockasebességet. Ennél a sebességnél a kamera blendéje
tovább marad nyitva (több fény jut a készülékbe), amely jobb
képminőséget eredményez. Ha kiválasztja a Látás megtagadva elemet,
a rendszer egy pipát rak vizsgálati lista látásgátló oszlopába.

Szemvideo felvételi sebessége • Teljes kép felvételi opciók:

– 30 képkocka/mp

– 60 képkocka/mp

• Szem képe felvételi opciók:

– 30 képkocka/mp

– 60 képkocka/mp

– 120 képkocka/mp

• Pupilla képe felvételi opciók:

– 30 képkocka/mp

– 60 képkocka/mp

– 120 képkocka/mp

• Szemvideo tömörítése – válassza ki a videofájl méretének
csökkentéséhez

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.

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

Helyszíni felvétel sebessége Felvételi opciók

• 15 képkocka/mp

• 30 képkocka/mp

Minél nagyobb a képkockasebesség, annál nagyobb a fájl mérete.
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Videofelvétel gombjai és választásai

Mód (csak szinkronizált helyszíni
videónál)

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

Külsőmonitor A szemvideó számítógép-monitoron és külső monitoron való

megjelenítéséhez kattintson ide: . Rögzítés közben az eltelt idő
megjelenik a monitoron.

Rögzíthet csak szemvideót, illetve szemvideót helyszíni videóval. Ha egyesíteni szeretné a szem- és helyszíni videót, tekintse
meg a► 264. oldalt, hogy megtudja, mennyivel fog a fájl mérete növekedni egy 2 perces felvétel esetén.
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Lejátszás
A szoftver megjeleníti a kiválasztott páciensnél elkészített videók listáját, mindegyik videofájlnál a következő
információkkal:

• Dátum és idő – A videó készítésének dátuma és időpontja

• - Azt jelzi, hogy a vizsgálatra vonatkozóan aktív a Látás megtagadva beállítás

• képkocka/mp – A videofelvétel képkockasebessége (képkocka/mp)

• - Ha egy fájlt adott célból szeretne megjelölni (például rendellenes eredmények jelzésére), válassza ki az egyedi

azonosítóval jelölt oszlopfejléc alatti jelölőnégyzetet.

• Fájlméret (MB) – A szemvideó fájlmérete. Ha a felvétel során a helyszíni videót használták, a fájlméret a szem- és
helyszíni videó egyesített mérete.

A felvétellel kapcsolatos információk a videóval vannak felsorolva:

• A videó felvételének dátuma és időpontja • A jelenlegi képkockák és a teljes képkockák száma

• A videó felvételének sebessége • A jelenlegi képkocka felvételének ideje

A videó lejátszása közben

• a keresősáv (A) szélein található nyilakra kattintva a videó 10 képkockát ugrik előre vagy hátra.

• a csúszka (B) elé vagy mögé kattintva a videó 5 képkockát ugrik előre vagy hátra.

• a csúszkát (B) húzva a kívánt sebességgel kereshet a videóban.

Megjegyzés •A lemezterülettel való takarékosság érdekében fontos, hogy minden szükségtelen videót töröljön.
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Megjegyzés •Megjegyzések hozzáadásához vagy módosításához kattintson a Megjegyzések fülre. A szerkesztési
eszközökkel kapcsolatos információkért tekintse meg a► 23. oldalt.

Lejátszás A(z) gombjai és opciói

Lejátszás A videó lejátszása

Szünet Szünetelteti a videót

Leállítás Leállítja a videót.

Videó törlése Kitörli a kiválasztott vizsgálat videóját/videóit.

Megjegyzés •A lemezmeghajtón lévő hellyel való takarékosság
érdekében ajánlott a szükségtelen videók törlése. A videó(k) törlése
után a videó(k) adatai nem állíthatók vissza.

Sebesség
Megjegyzés •A lejátszási sebesség beállítása előtt ellenőrizze a felvett
képkockasebességet (képkocka/mp) a szemvideó alatt.

• Normál – A 30 képkocka/másodperccel felvett szemvideó csak normál
sebességgel játszható le.

• Lassú – A 60 képkocka/másodperccel felvett szemvideó normál
sebességgel vagy lassan játszható le.

• Lassabb – A 120 képkocka/másodperc sebességgel felvett szemvideó
normál sebességgel, lassan vagy még lassabban játszható le.

Szinkronizált helyszíni video A szinkronizált helyszíni videóval felvett szemvideó lejátszása. A helyszíni
videó minden sebességnél a szemvideó felvételével szinkronizálva készül.
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13 Jelentések
Kattintson a(z) Jelentések gombra. Megnyílik a Jelentések ablak (A), benne pedig az alapértelmezett jelentés. A jelentés
tartalmazza az adott páciensnél utoljára gyűjtött adatmennyiséget. A gyűjtött adat alapján ez az egyes vizsgálati részek
sorrendje: Szemmozgatás, Fejimpulzus, Dinamikus és Kalorikus.

Megjegyzés •A jelentések generálása a vektoralapú grafika segítségével történik. A vektoralapú grafika kivételes
nyomtatási minőséget és újságszerű minőséget biztosít a beadott kiadványokhoz.

Az alapértelmezett jelentést a rendszer automatikusan elmenti. Az aktuális jelentés módosításával kapcsolatban tekintse
meg a► 168. oldalt.

Megjegyzés •Az összes jelentésre vonatkozó alapértelmezett beállítások (pl. a felhasznált létesítmény- és
páciensadatok körének) módosításával kapcsolatban tekintse meg a► 202. és► 203. oldalakat.

13.1 Edit Report (Jelentés szerkesztése)
A jelentéshez információ adható hozzá az alkalmazáshoz tartozó jelentéslistából kiválasztva:

Megjegyzés •Ha valamelyik jelentéslista nem jelenik meg, importálja újra a hiányzó listá(ka)t. Tekintse meg a►
222. oldalt.
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• Tünetek: Erről a listáról válasszon ki olyan tünet(ek)et, amely(ek)et a páciens az esettörténet során jelent. A kiválasztott
tételeket a rendszer hozzáadja a Tünetek című jelentésrészhez.

• Benyomások: Erről a listáról válassza ki a vizsgálati eredményeken alapuló általános orvosi benyomás(oka)t. A
kiválasztott tételeket a rendszer hozzáadja a Benyomások című jelentésrészhez.

• Makrók: Minden elvégzett vizsgálatnál válassza ki erről a listáról az általános lelet(eke)t a szöveges mezőbe való
beszúráshoz (A). A szöveges mezőben látható szöveg hozzá van adva a Leletek című jelentésrészhez.

Megjegyzés •Ha nem szeretne makrót beilleszteni, adjon hozzá általános leleteket úgy, hogy a szöveg mezőbe
szöveget gépel. A szerkesztési eszközökkel kapcsolatos információkért tekintse meg a► 23. oldalt.
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Tételek kiválasztása a jelentéslistákról
A Tünetek listáján és a Benyomások listáján kattintson a vonatkozó jelölőnégyzetekre.

A Makrók listán kattintson a makró nevére és a Inzert opcióra.

Megjegyzés •Néhány makró szövege hosszabb, mint ami megjeleníthető a lista ablakában. A teljes szöveg
megtekintéséhez görgesse a kurzort a makró neve fölé.
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Jelentéslisták testreszabása

Megjegyzés •A jelentéslisták importálhatók egy rendszerbe, ott testreszabhatóak, majd exportálhatók egy másik
önállóan működő munkaállomás-rendszerbe. Ez a funkció akkor hasznos, ha az intézmény több önálló
munkaállomással rendelkezik.

Jelentéslisták testreszabásához kattintson a Tünetek, Benyomások vagyMakrók elemre.

• Egy csoport átnevezéséhez vagy egy elem szövegének módosításához kattintson az elemre, és végezze el a kívánt
módosításokat.

• Egy csoport hozzáadásához kattintson a Csoport hozzáadása elemre, és írja be az új csoport nevét.

• Egy elem hozzáadásához kattintson a csoport nevére. A hozzáadni kívánt elemtől függően kattintson a Tünet
hozzáadás, Add Impression vagyMakrók hozzáadása lehetőségre, és írja be az új elem szövegét.

Megjegyzés •Ha szövegmező nem tartalmaz szöveget, nem mentheti az új elemet. Az új elem hozzáadásához szöveget
kell beírnia.

• Egy csoporton belül az elemek sorrendjének módosításához, vagy egy listában a csoportok sorrendjének módosításához
kattintson az elem vagy a csoport nevére. Egy elem vagy egy csoport mozgatásához kattintson a Fel vagy a Le gombokra.

• Az aktuális jelentéslista exportálásához kattintson az Exportálás lehetőségre. Szükség szerint módosítsa a fájl nevét és
helyét. Kattintson a(z)Mentés gombra.

• Egy elem vagy egy csoport törléséhez kattintson az elemre vagy csoportra, majd pedig a Törlése gombra. Egy elem vagy
egy csoport végleges törléséhez kattintson azOK gombra.

• Listák importálásakor, válassza aMeglévő lista eltávolítása lehetőséget, ha a meglévő listát ki szeretné cserélni az
importálni kívánt listával. Válassza aMeglévő lista megtartása lehetőséget, ha az importálni kívánt listát hozzá
szeretné adni a meglévő listához.
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Megjegyzés •Ha hibázott, visszaimportálhatja a gyártó által biztosított listát.

A módosításokat követően a mentéshez kattintson aMentés gombra. A módosítások elvetéséhez kattintson aMégse
gombra.

13.2 Jelentésbeállítások áttekintése
Ha ez egy új páciens, az ebben az ablakban lévő jelentés az automatikusan létrehozott alapértelmezett jelentés. Egy vagy
több jelentéssel rendelkező páciensek esetében a Kiválasztott jelentés listán minden jelentés, a jelentés dátuma és ideje
is látható.

A vizsgálatcsoport oszlopában lévő pipajel (a vizsgálatcsoportokat ikonok jelzik) azt mutatja, hogy a jelentés adatokat
tartalmaz az adott vizsgálatcsoportról (Szemmozgatás, Fejimpulzus, Dinamikus és Kalorikus). A beteg összes jelentését
megtekintheti.

Új jelentést készíthet, amely több vizsgálatszekciót és/vagy több vizsgálattípust egyesít egy jelentésben. Új jelentés
létrehozásához kattintson azÚj elemre. Meglévő jelentés törléséhez kattintson a jelentés nevére, majd a Törlése elemre.
A jelentés a törlés után nem állítható vissza.

Ha a jelentéshez vizsgálatot kíván hozzáadni, kattintson a vizsgálatcsoport fülre, majd kattintson az Innen kezdődő
eredmények hozzáadása listában a vizsgálatnév bal oldalán található jelölőnégyzetre. Ha ismételten rákattint a
jelölőnégyzetre, a tesztet eltávolítja a jelentésből.

Az Innen kezdődő eredmények hozzáadása lista vizsgálati csoportok alapján van felosztva: Szemmozgatás, Fejimpulzus
és Dinamikus és Kalorikus. A vizsgálatok a dátummal, idővel és a nevükkel együtt vannak felsorolva. (A név a vizsgálat
típusa és iránya.) A vizsgálattól, illetve a vizsgálathoz adott beállításoktól és megjegyzésektől függően az alábbi információkat
is megadják:

• az oszlopban lévő jelölőnégyzet (látásgátló) jelzi, hogy a vizsgálatot látásgátlóval végezték

• az oszlopban lévő jelölőnégyzet (egyedi azonosító), ha a vizsgálathoz választották ki
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• a kijelölt vizsgálatok jelzik a Fejimpulzus adatokat, melyek Hex Plot (Hatszögletű diagram) -ban találhatóak

• a kijelölt vizsgálatok jelzik a Szemmozgás adatokat, melyek Tekintés diagram-ban találhatóak

•
a kijelölt vizsgálatok jelzik a Kalorikus adatokat, melyek a Tok és pillangó ablakban lévő Analízis-ban
találhatóak

• megjegyzések a vizsgálathoz.

Mindegyik vizsgálatcsoporthoz válassza ki a jelentésben feltüntetendő adatelemeket. A Jelentés opciók kiválasztása
listából válassza ki a szerepeltetni kívánt jelentésopciók jelölőnégyzeteit. Az összes opció szerepeltetéséhez kattintson az
Összes kijelölése elemre, vagy az összes opció kihagyásához azMinden kijelölés megszüntetése elemre.

Szemmozgatás
vizsgálati
lehetőségek

Részei

Kalibrációs grafikon a valós idejű görbe és a fejgörbe pillanatfelvétele a kalibráció-ellenőrzés közben

Vízszintes görbék a vízszintes szempozíció-görbe felvétele a tetőzési fázis köré vagy a kurzor köré
koncentrálva, amikor a kurzort új pozícióba mozgatták az Analízis ablakban. A
Szemmozgás, Aszimmetrikus eltérés és VOR vizsgálatok 10 másodperces felvételek. A
Szemmozgás vizsgálat egy 30 másodperces felvétel.

Megjegyzés •LFS vizsgálatok esetén a kurzor a tetőzési fázis közepén található, ha
át nem helyezték másik pozícióba az elemzés ablakában.

Függőleges görbék a függőleges szempozíció-görbe felvétele a tetőzési fázis köré vagy a kurzor köré
koncentrálva, amikor a kurzort új pozícióba mozgatták az Analízis ablakban. A
Szemmozgás, Aszimmetrikus eltérés és VOR vizsgálatok 10 másodperces felvételek. A
Szemmozgás vizsgálat egy 30 másodperces felvétel.

Megjegyzés •LFS vizsgálatok esetén a kurzor a tetőzési fázis közepén található, ha
át nem helyezték másik pozícióba az elemzés ablakában.

Forgatásos görbék egy 10 másodperces felvétel a kurzor körül elhelyezkedő forgatásos szempozíció-görbéről

Megjegyzés •LFS vizsgálatok esetén a kurzor a tetőzési fázis közepén található, ha
át nem helyezték másik pozícióba az elemzés ablakában.

Szemmozgás
diagramok

a Szemmozgás elemzés diagram (Csúcssebesség, Pontosság és Látencia)

Szemmozgás nyers
adatai

A szemmozgás nyersadat-pontjai a szemmozgás diagrammon jelennek meg
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Szemmozgatás
vizsgálati
lehetőségek

Részei

Átlagolt
szemmozgás-adatok

A szemmozgás átlagolt adatpontjai a szemmozgás diagrammon jelennek meg

LFS csúcs a lassú fázissebesség csúcsának fok/másodperc értéke, ahogy az a görbéhez be van állítva
az elemzési ablakban (Csak az LFS vizsgálatokra vonatkozik)

Tekintés diagram öt szempozíció görbét (középső, bal, jobb, fent és lent), a Tekintés diagram-ot és a
Tekintés diagram részleteit jeleníti meg egyetlen oldalon

Vizsgálati
megjegyzések

a páciensfájlban lévő teszt megjegyzések

Fejimpulzus vizsgálati
lehetőségek

Részei

Kalibrációs grafikon a valós idejű görbe és a fejgörbe pillanatfelvétele a kalibráció-ellenőrzés közben

Erősítésgrafikon A 2D/3D ablakban megjelenített erősítésdiagram

Átlagos erősítések az erősítésdiagramon látható átlagos erősítés szimbólumok, a 2D/3D ablakban való
megjelenésük szerint (az értékek alapértelmezésben láthatóak)

a folyamat adatai ablakban megjelenített, az erősítésdiagramon látható átlagos erősítés
szimbólumok és értékek

Normatív adatok,
életkor

koralapú normatív küszöbvonalértéknek az átlag ± 2 szabványos eltéréseket nevezzük

2D grafikon a 2D analízis ablakban megjelenített szem- (gyors szemmozgások és VOR) és fejgörbék

Nagy 2D grafikon a 2D analízis ablakban megjelenített szem- (gyors szemmozgások és VOR) és fejgörbék,
az 2D grafikon beállításnál nagyobb nyomtatásban

Szemmozgás-
információk

a látható, rejtett és teljes szemmozgások száma egyéni vizsgálat során (pl. bal Laterális)

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, mint
Gyors szemmozgás elemzés

Megjegyzés •Ne feledje, hogy ha a vizsgálati beállításokban csak a Csak a gyors
szemmozgás összesítéséhez van kiválasztva, a jelentésre is ez lesz nyomtatva.

Folyamatadatok a Folyamatadatok ablakban megjelenített erősítés diagrammok

174 Otometrics - ICS Impulse USB

13 Jelentések



Fejimpulzus vizsgálati
lehetőségek

Részei

Vizsgálat adatai a gyűjtési és analízis algoritmusban elfogadott és elvetett fejimpulzusok száma (a 2D/3D
ablak Infó lapján megjelenítetteknek megfelelően), átlagos képkockasebesség és a
vizsgálat analízisének tényezőire vonatkozó adatok, például:

- A páciens spontán nystagmust mutat (ha a Spontán nystagmus be van jelölve a
Vizsgálat beállítása ablakban)

- A gyors szemmozgás paraméterek módosítva (ha az értékeket azÚjraelemzés
ablakban módosították)

Vizsgálati
megjegyzések

a páciensfájlban lévő teszt megjegyzések

Dinamikus vizsgálati
lehetőségek

Részei

Kalibrációs grafikon a valós idejű görbe és a fejgörbe pillanatfelvétele a kalibráció-ellenőrzés közben

Vízszintes görbék a vízszintes szempozíció-görbe 30 másodperces felvétele a tetőzési fázis köré vagy a
kurzor köré koncentrálva, amikor a kurzort új pozícióba mozgatták az Analízis ablakban.

Megjegyzés •LFS vizsgálatok esetén a kurzor a tetőzési fázis közepén található,
ha át nem helyezték másik pozícióba az elemzés ablakában.

Függőleges görbék a függőleges szempozíció-görbe 30 másodperces felvétele a tetőzési fázis köré vagy a
kurzor köré koncentrálva, amikor a kurzort új pozícióba mozgatták az Analízis ablakban.

Megjegyzés •LFS vizsgálatok esetén a kurzor a tetőzési fázis közepén található,
ha át nem helyezték másik pozícióba az elemzés ablakában.

Forgatásos görbék egy 30 másodperces felvétel a kurzor körül elhelyezkedő forgatásos szempozíció-
görbéről

Megjegyzés •LFS vizsgálatok esetén a kurzor a tetőzési fázis közepén található,
ha át nem helyezték másik pozícióba az elemzés ablakában.

LFS csúcs a lassú fázissebesség csúcsának fok/másodperc értéke, ahogy az a görbéhez be van állítva
az elemzési ablakban

Teljes görbe
repozicionáláshoz

a Repozicionálás vizsgálat teljes görbéje

Vizsgálati
megjegyzések

a páciensfájlban lévő teszt megjegyzések
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Kalorikus vizsgálati
lehetőségek

Részei

Kalibrációs grafikon a valós idejű görbe és a fejgörbe pillanatfelvétele a kalibráció-ellenőrzés közben

Vízszintes görbék a vízszintes szempozíció-görbe 30 másodperces felvétele a tetőzési fázis köré vagy a
kurzor köré koncentrálva, amikor a kurzort új pozícióba mozgatták az Analízis ablakban.

Megjegyzés •LFS vizsgálatok esetén a kurzor a tetőzési fázis közepén található,
ha át nem helyezték másik pozícióba az elemzés ablakában.

Függőleges görbék a függőleges szempozíció-görbe 30 másodperces felvétele a tetőzési fázis köré vagy a
kurzor köré koncentrálva, amikor a kurzort új pozícióba mozgatták az Analízis ablakban.

Megjegyzés •LFS vizsgálatok esetén a kurzor a tetőzési fázis közepén található,
ha át nem helyezték másik pozícióba az elemzés ablakában.

Forgatásos görbék egy 30 másodperces felvétel a kurzor körül elhelyezkedő forgatásos szempozíció-
görbéről

Megjegyzés •LFS vizsgálatok esetén a kurzor a tetőzési fázis közepén található,
ha át nem helyezték másik pozícióba az elemzés ablakában.

Vizsgálat adatai Kalorikus adatok (Teljes jobb,Teljes bal, Spontán nystagmus, Unilaterális gyengeség
és Aszimmetrikus erősítés or Iránytúlsúly)

Tok és pillangó a spontán görbét, a Tokmegjelenítés-t, a Pillangó diagram-ot és a Tokelemzés-t
jeleníti meg egyetlen oldalon

Öblítési adatok a Kalorikus vizsgálat alatt használt irrigációs módszer és beállítások (időtartam, áramlási
sebesség és hőmérséklet)

Vizsgálati
megjegyzések

a páciensfájlban lévő teszt megjegyzések
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13.3 Jelentés eszköztár gombjai
Az eszköztár szabványos gombjaival kinyomtathatja a jelentést, elmentheti a módosított jelentést, PDF-fájlt készíthet a
jelentésből és a jelentést elküldheti e-mailben.

Az oldal nagyítási mértékének módosításához

• mozgassa a csúszkát a zoom Be ki (-) vagy a zoom be (+) nagyítós ikon felé, vagy

• kattintson a zoom ki (-) vagy a zoom be (+) nagyítós ikonra.

Megjegyzés •Az egér görgőjét használva is nagyíthat vagy kicsinyíthet. Ha a jelentést az ablakon belül máshova
szeretné helyezni, nyomja meg és tartsa lenyomva a bal egérgombot, majd húzza a jelentést az új helyre.

Választhatja azt, hogy a jelentést ezekkel a gombokkal jeleníti meg

• Dokumentum szélességének igazítása

• Dokumentum hosszúságának igazítása

• Dokumentum igazítása 100%-ra

A módosítás végrehajtása után kattintson a Frissítés gombra a módosítás megjelenítéséhez.
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14 Pácienslista
A Páciensek ablakban azOTOsuite Vestibular ablak ICS Impulse páciensadati kerülnek felsorolásra. A Páciensek ablaka a
Egyesítés, a Páciens exportálása és a Páciens importálása ablakok páciensadatait is tartalmazza.

• A Egyesítés ablakban egyesítheti a páciensadatokat. Tekintse meg a► 28. oldalt.

• A Páciens exportálása és Páciens importálása ablakokból tud adatokat exportálni és importálni az
OTOsuite Vestibular adatbázisba.

Ha ICS Chartr adatok elérhetőek, a Páciensek ablakban megjelenik a ICS Chartr ablak.

Lista műveletek
A páciensadatok az adat típusa szerint (például a páciens neve és azonosítószáma) külön oszlopokban elválasztva találhatók.
AzUtolsó vizsgálat nevű oszlopban láthatóak az utoljára gyűjtött vizsgálati adatok. Az Lézer be nevű oszlopban láthatóak
azok a legutóbbi dátumok, melyeken módosították a páciensfájlt.

Bizonyos listáknál ezen oszlopokban szereplő pipák jelzik a pácienstől gyűjtött adatok típusát:

Szemmozgatás

Fejimpulzus

Dinamikus

Kalorikus

Videók (Frenzel-videó)

Megjegyzés • Az egyedi azonosító szimbólum arra utal, hogy a felhasználó egy vagy több vizsgálatot vagy videót

valamely különleges okból megjelölt (lehetséges például, hogy azok rendellenes eredményekre utalnak, az
eredményeket fel kívánja használni egy vizsgálathoz stb.)
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Adott páciens(ek) keresése Bizonyos oszlopokban lehetősége van egy azonosító adat néhány
karakterének beírásával megkeresni egy bizonyos pácienst Azoknál
az oszlopoknál, melyeknél a keresés funkció elérhető, kattintson a
oszlop neve alá. Egy függőleges kurzor (A) és egy gomb jelenik meg
a keresés törléséhez.

A kereséshez gépeljen be néhány betűt. A bevitt szöveg

törléséhez kattintson a elemre.

A keresés funkció az összes pácienslistában elérhető, melyekben
megtalálhatóak az alábbi oszlopok:

• Vezetéknév

• Keresztnév

• Páciensazonosító

• Nem

• Szül. idő

• Orvos

Egynél több páciens kiválasztása Összes páciens kiválasztása: Kattintson a(z)Összes kijelölése
gombra. Az összes páciens kiválasztásának törléséhez kattintson a
Minden kijelölés megszüntetése gombra.

Pácienscsoport kiválasztása: Kattintson az első kiválasztandó névre,
majd a Shift billentyűt lenyomva tartva kattintson az utolsó
kiválasztandó névre.

Páciensek kiválasztása egyenként: A Ctrl billentyűt nyomva tartva
kattintson az egyes páciensekre.

Páciensek hozzáadása Kattintson a(z)Új gombra. Az utasításokért tekintse meg a► 25.
oldalt.

Páciensek törlése Páciens(ek) törléséhez kattintson a Törlése gombra.

Megjegyzés •A rendszer a páciens(ek) törlésének
megerősítését fogja kérni. Az Igen lehetőség kiválasztásával
az adat véglegesen törlődik a rendszerből. Nincs lehetőség a
páciens(ek) visszanyerésére.

Listák átrendezése A sorrend módosításához kattintson az oszlop fejlécére. Például

• A sorrend A-Z-ről Z-A-ra való módosításához kattintson a
Páciens neve elemre.

• A sorrend legöregebb–legfiatalabbról legfiatalabb–
legöregebbre való módosításához kattintson a Szül. idő
elemre.
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Oszlopszélesség módosítása Két szomszédos oszlopfejlécben kattintson a két oszlopot
elválasztó vonalra. A kurzor kétfejű nyíl alakúra változik. Az
oszlopszélesség növeléséhez vagy csökkentéséhez húzza el a
kurzort.

14.1 ICS Chartr
A Páciensek csoportban kattintson a ICS Chartr páciensek elemre. A megjelenő ablakban csak a ICS Chartr adatbázisban
szereplő páciensekhez férhet hozzá. A Chartr VNG/ENG vagy EP alkalmazásban rögzített vizsgálati adatok nem tekinthetőek
meg az OTOsuite Vestibular alkalmazásban.

Az adatbeviteli idő csökkentése érdekében a ICS Chartr adatbázisban található adatok importálhatóak az
OTOsuite Vestibular adatbázisba:

1. Válassza ki az importálandó páciens(eke)t.

2. Kattintson a(z) Importálás gombra.

3. Kattintson a(z)OK gombra.

Importálva Az felirat megjelenik a Státusz oszlopban, jelezve a folyamat befejeztét. Az importált páciensek felvételei az
alkalmazás bezárásával törlődnek.

Hogy az adatbázis hozzáférhető legyen, a ICS Chartr szoftvernek ugyanazon a számítógépen kell lennie, mint az
OTOsuite Vestibular szoftvernek. Ha az adatbázis hozzáférhető, a Páciensek csoport navigációs paneljén megjelenik az ICS
Chartr páciensek elem.

14.2 Páciens exportálása
A Páciensek csoportban kattintson a Pácienslista elemre. Kattintson a(z) Exportálás gombra. A megjelenő ablak az összes
OTOsuite Vestibular pácienshez hozzáférést biztosít.

Egy vagy több páciens exportálásához:

1. Válasszon ki egy pácienst.

2. Válassza ki, miképp szeretné exportálni az adatokat:

• XML fájlok és ASCII nyers adatok – Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha az exportált páciensadatokat egy másik
ICS Impulse rendszerrel kívánja megosztani, vagy elektronikus orvosi feljegyzésekhez szeretné használni őket.
Minden egyes páciens esetében a rendszer egy XML és egy ASCII .txt fájlt exportál. A *.txt fájlban található nyers
adatok a páciensadatok OTOsuite Vestibular alkalmazásban történő visszafejtéséhez szükségesek.

– Az XML-fájlok az adatbázisban tárolt teljes páciensadatokat tartalmazzák. Tekintse meg a► 261. oldalt.

– ASCII nyersadat fájlok: A *.txt fájlokat olyan keresőprogramokkal tudja megnyitni, mint például az Excel vagy a
MatLab. Ha a fájlokat az OTOsuite Vestibular alkalmazáson kívül szeretné használni, az adatok táblázatos
formába történő konvertálásával, valamint a vizsgálati csoportonként változó, kapott oszlopok leírásával
kapcsolatban tekintse meg a► 249. oldalt.

• PDF jelentések – Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a páciensadatokat elektronikus orvosi feljegyzésekhez
szeretné használni.

• ASCII vizsgálat eredménye – Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a vizsgálat eredményeket CSV – vesszővel
elválasztott értékek – fájlként szeretné exportálni, melyet olyan keresőprogramokkal szeretne megnyitni, mint
például az Excel vagy a MatLab.
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• Helyszíni és szemvideók egyesítése – Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a szemvideót és a helyszíni videót egy
avi fájlba szeretné exportálni. A fájl mérete miatt egyszerre csak 1 pácienst választhat ki. Az OTOsuite Vestibular
által támogatott operációs rendszereken az MJPEG kodek alapértelmezetten megtalálható. Ha a fájlt egy másik
számítógépen szeretné megtekinteni, a számítógépen megtalálható kell legyen aWindows Media Player és az
MJPEG kodek.

Megjegyzés •Exportálás előtt ajánlott minden, a páciensfájl számára felesleges videót törölni. A helyszíni és
szemvideó egyesítésekor fellépő fájlméret növekedés értelmezéséhez lásd► 264. oldal.

• Páciens nevének titkosítása – Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha az exportált adatokat a személyi adatok
titkosságának megőrzése mellett szeretné megosztani. Például, az Páciens nevének titkosítása kiválasztás esetén a
rendszer a Vezetéknév, Keresztnév, Páciensazonosító és a fájlneveket aNincs szóval helyettesíti. Egyszerre csak
1 pácienst választhat ki.

Megjegyzés •Fájlok importálása Páciens nevének titkosítása beállítással: Ezek a fájlok olyan adatokat
tartalmaznak, amelyek nem teszik lehetővé a rendszer számára a meglévő páciensadatok felülírását. Csak az
eredeti exportálás után felvett adatok importálására van mód. Ha nincs már meglévő páciensadat, a rendszer
Nincs értékre cserél minden olyan adatot, amely alapján a páciens személye azonosítható volna.

• aVOR – Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a szem- és fejpozíció adatait aVOR alkalmazás számára szeretné
exportálni.

3. Kattintson az Exportálás vagy Exportálás ide elemre

• Az Exportálás funkció az Rendszergazda ablakban megadott helyre menti a fájlt. A hely megtekintéséhez a Rendszer
csoporton belül kattintson a Rendszerbeállítások elemre.

• Exportálás ide funkció a böngészés funkcióban kiválasztott helyre menti a fájlt.

A Státusz oszlopban megjelenik az Exportálva felirat, jelezve a folyamat befejeztét. Az exportált páciensek felvételei az
alkalmazás bezárásával törlődnek.

14.3 Páciens importálása
Az OTOsuite Vestibular alkalmazásból korábban archivált, importált vagy exportált fájlokból fájlok importálhatóak,

1. A Páciensek csoportban kattintson a Pácienslista elemre. Kattintson a(z) Importálás gombra.

2. Kattintson aMappa megnyitása elemre, és keresse meg az importálandó fájl helyét.
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Megjegyzés •A páciensadat visszafejtéséhez az *.xml és a *.txt fájlokra is szükség van. Az egyetlen kivétel a
fejimpulzusadatok, amelyek esetében az adatok az *.xml fájlból is megtekinthetőek.

3. Kattintson a(z)OK gombra.

4. A páciensfájlok listájában a páciens neve (vezeték- és keresztnév), azonosítója, neme és a születési dátuma jelenik meg.
Válassza ki az importálni kívánt fájl(oka)t.

5. Kattintson a(z) Importálás gombra.

A Státusz oszlopban megjelenik az Importálva felirat, jelezve a folyamat befejeztét. Az importált fájlok az alkalmazás
bezárásával törlődnek.

Kattintson a elemre az Importálás mappában található páciensfájlok listájának frissítéséhez.

Megjegyzés •Fájlok importálása Páciens nevének titkosítása beállítással: Ezek a fájlok olyan adatokat
tartalmaznak, amelyek nem teszik lehetővé a rendszer számára a meglévő páciensadatok felülírását. Csak az eredeti
exportálás után felvett adatok importálására van mód. Ha nincs már meglévő páciensadat, a rendszer Nincs értékre
cserél minden olyan adatot, amely alapján a páciens személye azonosítható volna.

Az importáláskor és/vagy az importált fájlok megtekintésekor felmerülő problémákkal kapcsolatban tekintse meg a► 230.
oldalt.
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15 Opciók
Ezek a beállítások aOpciók csoportban érhetőek el:

• Általános információk (Tekintse meg a► 184.oldalt)

• Grafikon színei (Tekintse meg a► 189.oldalt)

• Szemmozgatás (Tekintse meg a► 190.oldalt)

• Fejimpulzus (Tekintse meg a► 192.oldalt)

• Dinamikus (Tekintse meg a► 195.oldalt)

• Kalorikus (Tekintse meg a► 197. oldalt.)

• Intézményadatok (Tekintse meg a► 202.oldalt)

• Jelentés opciói (Tekintse meg a► 203.oldalt)

A navigációs panelen aOpciók menüben két elem található: Vizsgálati lehetőségek és Jelentés opciói.
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15.1 Általános információk
A Opciók menüben kattintson a Vizsgálati lehetőségek elemre.
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Elem Választási lehetőségek

Automata protokoll Válasszon a Be és az Ki között. (Az alapértelmezett beállítás a Ki.)

Az Automata protokoll meghatározása
• Az Elérhető vizsgálatok listában kattintson a kiválasztandó vizsgálatra, majd a

Kiválasztott vizsgálatok listához történő hozzáadáshoz kattintson a
gombra. (Vagy húzza a kiválasztott vizsgálato(ka)t a listára.)

• A Kiválasztott vizsgálatok listából válassza ki az eltávolítani kívánt vizsgálatot,

és kattintson az gombra.

Egynél több vizsgálat kiválasztása
Egy vizsgálati csoport összes vizsgálatának kiválasztásához kattintson a csoport
nevére.

Nem egymás után következő vizsgálatok csoportjának kiválasztásához nyomja meg és
tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, majd egyesével kattintson a kiválasztandó
vizsgálatokra.

A vizsgálatok sorrendjénekmódosítása
• A Kiválasztott vizsgálatok listában válassza ki a felfele vagy lefele mozgatni

kívánt vizsgálato(ka)t. Addig nyomkodja a vagy gombokat, amíg a
vizsgálat(ok) a kívánt helyre nem ér. (Vagy húzza a kiválasztott vizsgálato(ka)t a
kívánt helyre.)

Indítás modul Válassza ki az egyik opciót, amely meghatározza, mely vizsgálati adatgyűjtő ablak
legyen elérhető az alkalmazás megnyitásakor.

• Szemmozgás

• VOR

• Aszimmetrikus eltérés

• Szemmozgás

• Fejimpulzus

• SHIMP

• Dinamikus

• Repozicionálás

• Kalorikus

• Videófelvétel/-lejátszás

Megjegyzés •Ha az Általános információk beállításokban található
Automata protokoll funkció Be állásban van, az OTOsuite Vestibular
alkalmazás az Automata protokoll listában található első vizsgálattal fog
elindulni.
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Elem Választási lehetőségek

Szemvideo felvételi sebessége Fejimpulzus

Válassza az egyik opciót, amely meghatározza a videofelvétel sebességét a
fejimpulzus vizsgálat alatti szemvideó-rögzítés folyamán.

• 30 képkocka/mp

• 60 képkocka/mp

• 120 képkocka/mp

Megjegyzés •Minél nagyobb a képkockasebesség, annál nagyobb az adatfájl
mérete.

Szemmozgatás, dinamikus és kalorikus

Válassza az egyik opciót, amely meghatározza a videofelvétel sebességét a vizsgálat
alatti szemvideó-rögzítés folyamán. A beállítás érvényes lesz az Szemmozgatás, a
Pozicionális és a Kalorikus vizsgálatokra is.

• 30 képkocka/mp

• 60 képkocka/mp

• Max.

Megjegyzés •Max. a maximálisan beállítható sebesség, amely függ a
számítógéptől is. Minél nagyobb a képkockasebesség, annál nagyobb az
adatfájl mérete.

Szinkronizált helyszíni videó
felvétele

Válassza az egyik opciót, amely meghatározza a videofelvétel sebességét egy
helyszíni videorögzítés folyamán.

• 15 képkocka/mp

• 30 képkocka/mp

Megjegyzés •Minél nagyobb a képkockasebesség, annál nagyobb az adatfájl
mérete.

A helyszíni videó formátumának beállításához válassza ki az egyik opciót.

• Szín

• Szürkeárnyalatos

Megjegyzés •A színes felvétel nagyobb méretű adatfájlt eredményez.
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Elem Választási lehetőségek

Újracsatlakoztatás Szemüveg újracsatlakoztatása

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

Szinkronizált helyszíni videofelvétel újracsatlakoztatása

A helyszíni videokamera újracsatlakoztatása (szoftver-hardver kapcsolat), a következő
hibaüzenet utasítása szerint:

Szemvideo tömörítése Válasszon a Be és az Ki között. (Az alapértelmezett beállítás a Be.)

Megjegyzés •Tekintse meg a► 264. oldalt, hogy megtudja, mennyivel fog a
videofájl mérete növekedni Forgatásos adatok gyűjtése esetén.

Videók automatikus mentése Válasszon a Be és az Ki között. (Az alapértelmezett beállítás a Ki.)

Megjegyzés •Ha csak videoadatot gyűjt, ezek a beállításokat nem fogja
figyelembe venni a gép. Az adatok mindig mentésre kerülnek.

• Ki az automatikus megjelenő üzenethez, amely minden egyes újonnan
létrehozott videó esetében megjelenik.

• Be – Az összes videót automatikusan elmenti a rendszer.

Audiofelvétel Válasszon a Be és az Ki között. (Az alapértelmezett beállítás a Be.)
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Elem Választási lehetőségek

Audio visszajelzés Egy audio jel kerül a felvételre, ha

• rögzítés közben a vizsgálati időtartamot megnövelik (aMeghosszabbított
lehetőségre kattintva, vagy a távvezérlő bal egérgombját hosszan megnyomva)

• egy Fejimpulzus manővert elutasít vagy elfogad a rendszer

• egy SHIMPmanővert elutasít vagy elfogad a rendszer

• a Kalorikus időzítő leáll.

Vizsgálati és jelentés
beállítások
importálása/exportálása

Az importálni kívánt vizsgálat és jelentésopció kiválasztásához kattintson az
Importálás elemre.

A kiválasztott vizsgálat és jelentésopció kívánt helyre történő exportálásához
kattintson az Exportálás elemre.
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15.2 Színek
1. A Opciók menüben kattintson a Vizsgálati lehetőségek elemre.

2. Kattintson a Színek fülre.

Elem Választási lehetőségek

Szem VOR – Módosíthatja a Fejimpulzus és SHIMP szemgörbéje VOR összetevőjének
alapértelmezett színét. Ez a szín a VOR vizsgálat szemgörbéjére vonatkozik (VVOR
és VORS).
Szemmozgás – Módosítja a 2D analízis szemgörbéje szemmozgás összetevőjének
alapértelmezett színét.

Fejimpulzus-elemzés A vonatkozó elemzés ablakokban módosítja a fejgörbék alapértelmezett színét.

Hex Plot (Hatszögletű diagram) Módosítja az átlagolt erősítés sávok alapértelmezett színét. Az egyes sávok színét az
unilaterális küszöbvonal-értékek határozzák meg, melyek felső határértéke 1,25.

Fej A gyűjtési ablakokban módosítja a fejgörbe alapértelmezett színét: Valós idejű
görbe (Fejimpulzus) és Valós idejű görbék (másodpercek az X tengelyen) (VOR).

LFS Módosítja a Szempozíció-görbék alapértelmezett színét.

Alapértelmezett értékek
visszaállítása

A Visszaállítás elemre kattintva visszaállítja az Otometrics által javasolt
alapértelmezett színeket. Ezek a színek színvakságban szenvedő emberekre lettek
optimalizálva.
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15.3 Szemmozgatás
1. A Opciók menüben kattintson a Vizsgálati lehetőségek elemre.

2. Kattintson a Szemmozgatás fülre.

Elem Választási lehetőségek

Átlagolt LFS pontok
csúcsszámításkor

LFS elemzés esetén a sebesség kiszámításához válassza ki az átlagoláshoz használt SPV
pontok számát. Válasszon az elérhető opciók listájából: 3 10 ponton keresztül.

Szemmozgás megjelenítése Beállíthatja, hogy csak aNyers adat, az Átlagolt adat, vagy aNyers és az Átlagolt
adat is megjelenjen.

Tekintés diagram Adatgyűjtés utánmegjeleníti a Bámulás diagrammot

Ha helyette az Analízis ablakot szeretné megjeleníteni, módosítsa a beállítását Ki
állapotra.

Amplitúdó (°)

Beállíthatja az értékeket, melyek meghatározzák hogy a nyíl feje 1, 2 vagy 3
vonalból álljon.

LFS x̄ (°/mp)

Beállíthatja az értékeket, melyek meghatározzák hogy a nyíl vége 1, 2 vagy 3
vonalból álljon.
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Elem Választási lehetőségek

Vizsgálat beállításai Egyedi név

Módosítsa a vizsgálat alapértelmezett nevét egy új névre.

Látás megtagadva

Ezt az opciót válassza, ha a Látás megtagadva vizsgálatot szeretné alapértelmezett
vizsgálatként beállítani.

Forgatásos

Ezt az opciót válassza, ha a Forgatásos vizsgálatot szeretné alapértelmezett
vizsgálatként beállítani.

Maximális időtartam (percek)

Válassza ki a kívánt perceket a legördülő listáról.

Görbék gyűjtése

Kiválaszthatja, hogy megjelenjenek-e a vízszintes jobb (HR) és függőleges jobb (VR)
görbék.

Görbék elemzése

Kiválaszthatja, hogy megjelenjenek-e a vízszintes jobb (HR) és függőleges jobb (VR)
görbék.

Fejpozíció visszajelzése vagy szinkronizált helyszíni videofelvétel

Fej pozíció visszajelzése – Képet jelenít meg a fejről, és rögzíti a páciens fejének
térbeli elhelyezkedését. Lehetőség van lejátszani az adatgyűjtési követés és
szemmozgás videójával együtt.

Megjegyzés •A Fej pozíció visszajelzése NEM érhető el VVOR és VORS
esetén a szemmozgási videó sebességigénye miatt, illetve a Aszimmetrikus
eltérés esetén sem, ugyanis ilyenkor a fej mozdulatlan a vizsgálat során.

Szinkronizált helyszíni video – a helyiségről készít videofelvételt. Lehetőség van
lejátszani az adatgyűjtési követés és szemmozgás videójával együtt.

Nincs – Nem készült fejvideó vagy helyszíni videó.
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15.4 Fejimpulzus
1. A Opciók menüben kattintson a Vizsgálati lehetőségek elemre.

2. Kattintson a Fejimpulzus fülre.

Gyűjtés beállításai

Elem Választási lehetőségek

Gyűjtés automatikus
megkezdése

Alapértelmezetten ez a beállítás ki van választva.
A Gyűjtés ablak megnyílását követően x másodperccel a rendszer elkezdi az adatok
gyűjtését.
Az időtartamot a Indítás késleltetése (mp) mezőben állíthatja be.

Szükséges fejimpulzusok A Bal és jobb laterális és a LARP és RALP vizsgálatok Szükséges fejimpulzusok
értékei alapján az adatgyűjtés automatikusan leáll.

Operátori visszajelzés Fej- és szempozíció visszajelzése gyűjtés közben –engedélyezi a fejpozíció és
szempozíció visszajelzést, hogy a rendszer felügyelje a fej pozícióját a LARP/RALP
vizsgálat beállítása során.

Operátori visszajelzés gyűjtés közben – engedélyezi a Valós idejű görbe
operátori visszajelzését.

Szinkronizált helyszíni videofelvétel adatgyűjtés közben – engedélyezi a
helyszíni videórögzítést. A vizsgálat megkezdésekor a rögzítés is elindul. A helyszíni
videó lejátszása a szemvideóval szinkronizálva történik.

Visszajelzés gyűjtés közben – engedélyezi a szempozíció visszajelzést, hogy a
rendszer felügyelje a szem és a fej pozícióját (indirekt módon) LARP/RALP
adatgyűjtés közben.
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Grafikonok elemzése

Elem Választási lehetőségek

X-tengely megjelenítése – 2D
analízis grafikonjai

Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a 2 dimenziós grafikonok x tengelyét
századmásodpercben vagy mintákban jelenítse meg.

Grafikon pozíciója Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy felcserélje a bal és jobb oldali grafikonok
helyét a 2 és 3 dimenziós grafikonok esetében, így a bal oldali adatgrafikon a jobb
oldalon jelenik meg.

Erősítésgrafikonok

Elem Választási lehetőségek

Laterális küszöbvonalak Küszöbvonalak megadása

Unilaterális – a normál és az unilaterális veszteség közti küszöbvonal

Kétoldali – az unilaterális és a kétoldali veszteség közti küszöbvonal

LARP/RALP küszöbvonalak Küszöbvonalak megadása

Unilaterális – a normál és az unilaterális veszteség közti küszöbvonal

Kétoldali – az unilaterális és a kétoldali veszteség közti küszöbvonal

Alapértelmezett
küszöbvonalak visszaállítása

Visszaállítja a normatív küszöbvonal-értékeket az Otometrics által ajánlott és
közzétett értékekre.(1)

Normatív adatok, életkor Be vagy Ki – Ha az Be van kiválasztva, a korfüggő normatív adatok megjelennek az
erősítésgrafikonon.(2)

Megjegyzés •A páciens születési dátumának megjelenítéséhez a páciens adati
között fel kell tüntetni azt. A kornormák a 10 éves és annál idősebb páciensek
adatait tartalmazzák.

Erősítési pontok Módosítja az erősítésgrafikon megjelenő egyéni erősítési pontok méretét. Növeli az
erősítési pont méretét, mikor a beállítja az adatokat a kivetítőn.

(1)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.Megjegyzés: Az összes normatív adat
a fejre helyezett kézzel és kifele néző fejimpulzussal lett gyűjtve.
(2)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP és Curthoys IS (2015) A félkör alakú hallójárat-
funkció fejimpulzus tesztje (vHIT) – VOR erősítés korfüggő normatív értékei egészséges alanyok esetében. Frontiers in
Neurology, június 22: ISSN: 1664-2295. Megjegyzés: Az összes normatív adat a fejre helyezett kézzel és kifele néző
fejimpulzussal lett gyűjtve.
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Elemzéskalkulációk

Elem Választási lehetőségek

Aszimmetrikus erősítés Lehetővé teszi a felhasználónak, hogy kiválaszthassa a

Relatív (Newman-Toker/Mantokoudis) képlet

vagy a(z)

Normalizált relatív (Jongkees) képlet

Gyors szemmozgás elemzés

Elem Választási lehetőségek

Csak az összefoglalás
megjelenítése

Csak a Hex Plot (Hatszögletű diagram) Gyors szemmozgás elemzés adatainak
összesített elemzését jeleníti meg.
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15.5 Dinamikus
1. A Opciók menüben kattintson a Vizsgálati lehetőségek elemre.

2. Kattintson a Dinamikus fülre.
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Elem Választási lehetőségek

Átlagolt LFS pontok
csúcsszámításkor

LFS elemzés esetén a sebesség kiszámításához válassza ki az átlagoláshoz használt SPV
pontok számát. Válasszon az elérhető opciók listájából: 3 10 ponton keresztül.

Vizsgálat beállításai Egyedi név

Módosítsa a vizsgálat alapértelmezett nevét egy új névre.

Látás megtagadva

Ezt az opciót válassza, ha a Látás megtagadva vizsgálatot szeretné alapértelmezett
vizsgálatként beállítani.

Forgatásos

Ezt az opciót válassza, ha a Forgatásos vizsgálatot szeretné alapértelmezett
vizsgálatként beállítani.

Maximális időtartam (percek)

Válassza ki a kívánt perceket a legördülő listáról.

Görbék gyűjtése

Kiválaszthatja, hogy megjelenjenek-e a vízszintes jobb (HR) és függőleges jobb (VR)
görbék.

Görbék elemzése

Kiválaszthatja, hogy megjelenjenek-e a vízszintes jobb (HR) és függőleges jobb (VR)
görbék.

Fejpozíció visszajelzése vagy szinkronizált helyszíni videofelvétel

Fej pozíció visszajelzése – Képet jelenít meg a fejről, és rögzíti a páciens fejének
térbeli elhelyezkedését. Lehetőség van lejátszani az adatgyűjtési követés és
szemmozgás videójával együtt.

Szinkronizált helyszíni video – a helyiségről készít videofelvételt. Lehetőség van
lejátszani az adatgyűjtési követés és szemmozgás videójával együtt.

Nincs – Nem készült fejvideó vagy helyszíni videó.
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15.6 Kalorikus
1. A Opciók menüben kattintson a Vizsgálati lehetőségek elemre.

2. Kattintson a Kalorikus fülre.
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Elem Választási lehetőségek

Átlagolt LFS pontok
csúcsszámításkor

LFS elemzés esetén a sebesség kiszámításához válassza ki az átlagoláshoz használt SPV
pontok számát. Válasszon az elérhető opciók listájából: 3 10 ponton keresztül.

Tok és pillangó Adatgyűjtés után tok és pillangó típusúmegjelenítés
Ezt válassza, ha gyűjtés befejezése után meg szeretné jeleníteni a Tok és pillangó
ablakot

Pillangó diagram:
Válassza az egyiket

• Freyss LFSV vagy

• Teljes amplitúdó .

További információkért tekintse meg a► 160. oldalt.

Tokmegjelenítés:
A 4 Kalorikus vizsgálatból válassza ki az eredmények kívánt megjelenítési formáját,
ahol R=Jobb, L=Bal, W=Meleg és C=Hideg:

• Bal, majd jobb irányúmozgás (RC/LW:RW/LC)

• Meleg a hidegre (RW/LW:RC/LC)

• Jobb, majd bal irányúmozgás (RW/LC:RC/LW)

Fiók a spontán nystagmushoz a kalorikus eredményekben

Ezt válassza, ha a kalorikus eredményekből ki szeretné vonni a Spontán nystagmus-
t. Ha kiválasztott, válassza a következők egyikét:

• Átlagolt LFS (spontán vizsgálat) vagy

• Átlagolt első 5 másodperc (kalorikus vizsgálat)

Megjegyzés •Az Átlagolt LFS (spontán vizsgálat) kiválasztása csak a
Spontán-Ülve és Spontán-Hanyatt fekve vizsgálati típusok eredményeire fog
vonatkozni.

Megjelenítés

Válasszon egy kiegészítő megjelenítési beállítást:

Jobb fül pirosként ,

Iránytúlsúly vagy

Azonos és ellenoldali (teljes amplitúdó diagram)
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Elem Választási lehetőségek

Irrigációs beállítások AirCal Megjelenítés

Ha minden egyes rögzített vizsgálatot a Vizsgálati lista ablakban szeretne
megjeleníteni, válassza az Aktuális értékek vagy a Értékek beállítása beállításokat.
Ezek az érték a jelentésben is megjeleníthetőek.

Egyéb irrigátor (alapértelmezett)

Az adatgyűjtés során leggyakrabban használt irrigátortípustól függően válassza a
Levegő vagy a Víz lehetőséget.

Meleg

Adja meg a kívánt értéket, amellyel növelni vagy csökkenteni szeretné az irrigátor
melegítési hőmérsékletét.(Vagy az érték növeléséhez vagy csökkentéséhez
kattintson a fel vagy le nyilakra.)

Hideg

Adja meg a kívánt értéket, amellyel növelni vagy csökkenteni szeretné az irrigátor
hűtési hőmérsékletét.(Vagy az érték növeléséhez vagy csökkentéséhez kattintson a
fel vagy le nyilakra.)

Időtartam

Adja meg a kívánt időtartamot, amellyel növelni vagy csökkenteni szeretné az
irrigátor maximális időtartamát.(Vagy az érték növeléséhez vagy csökkentéséhez
kattintson a fel vagy le nyilakra.)

Áramlási sebesség

Adja meg a kívánt l/perc értéket, amellyel növelni vagy csökkenteni szeretné az
irrigátor áramlási sebességét.(Vagy az érték növeléséhez vagy csökkentéséhez
kattintson a fel vagy le nyilakra.)
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Elem Választási lehetőségek

Időkapcsoló Időkapcsoló

Állítsa Be állapotra

Indulási beállítások

Állítsa A vizsgálat kezdete vagy Vizsgálat vége állapotra

Automatikus protokollal (perc)

Fülek között

Az időtartam növeléséhez vagy csökkentéséhez kattintson a fel vagy le nyilakra. A
tartomány 3 és 10 közé esik, az alapértelmezett beállítás 3.

Hőmérsékletek között

Az időtartam növeléséhez vagy csökkentéséhez kattintson a fel vagy le nyilakra. A
tartomány 3 és 10 közé esik, az alapértelmezett beállítás 5.

Automatikus protokoll nélkül (perc)

Fülek és hőmérsékletek között

Az időtartam növeléséhez vagy csökkentéséhez kattintson a fel vagy le nyilakra. A
tartomány 3 és 10 közé esik, az alapértelmezett beállítás 5.
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Elem Választási lehetőségek

Vizsgálat beállításai Egyedi név
Módosítsa a vizsgálat alapértelmezett nevét egy új névre.

Látás megtagadva

Ezt az opciót válassza, ha a Látás megtagadva vizsgálatot szeretné alapértelmezett
vizsgálatként beállítani.

Forgatásos

Ezt az opciót válassza, ha a Forgatásos vizsgálatot szeretné alapértelmezett
vizsgálatként beállítani.

Maximális időtartam (percek)
Válassza ki a kívánt perceket a legördülő listáról.

Görbék gyűjtése
Kiválaszthatja, hogy megjelenjenek-e a vízszintes jobb (HR) és függőleges jobb (VR)
görbék.

Görbék elemzése
Kiválaszthatja, hogy megjelenjenek-e a vízszintes jobb (HR) és függőleges jobb (VR)
görbék.

Fejpozíció visszajelzése vagy szinkronizált helyszíni videofelvétel

Fej pozíció visszajelzése – Képet jelenít meg a fejről, és rögzíti a páciens fejének
térbeli elhelyezkedését. Lehetőség van lejátszani az adatgyűjtési követés és
szemmozgás videójával együtt.

Szinkronizált helyszíni video – a helyiségről készít videofelvételt. Lehetőség van
lejátszani az adatgyűjtési követés és szemmozgás videójával együtt.

Nincs – Nem készült fejvideó vagy helyszíni videó.
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15.7 Intézményadatok
1. A Opciók menüben kattintson a Vizsgálati lehetőségek elemre.

2. Kattintson a Intézményadatok fülre.

Az ablak bizonyos mezőihez csak azok a felhasználók férhetnek hozzá, akik profiljában be van állítva az Felhasználó
módosíthatja a rendszerbeállításokat lehetőség.

Az itt megadott adatokat a rendszer a Jelentés beállításai ablakban beállított jelentéseknél fogja használni. (Tekintse meg a
► 203. oldalt.)

A mezőkbe vigye fel az intézmény adatait, és adja hozzá az intézmény logóját:

Megjegyzés •A mezőkbe maximum 32 karaktert vihet fel, kivéve a intézmény neve és honlapja mezőbe, ahol 45
karakter engedélyezett. A rendszer a logókat átméretezi.

1. Kattintson a(z) Böngészés... gombra.

2. Keresse meg a használni kívánt logó fájlját.

3. Válassza ki a fájlt és kattintson aMegnyitás gombra.

A logó eltávolításához kattintson a Törlés gombra.
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15.8 Jelentés opciói
1. A Opciók menüben kattintson a Vizsgálati lehetőségek elemre.

2. Kattintson a Jelentés opciói fülre.

Az ablak bizonyos beállításaihoz csak azok a felhasználók férhetnek hozzá, akik profiljában be van állítva az Felhasználó
módosíthatja a rendszerbeállításokat lehetőség.

Az alapértelmezett jelentésbeállításokban végrehajtott módosítások csak a módosítás után készített jelentéseket érinti.

Megjegyzés •Csak az aktuális jelentés módosításával kapcsolatban tekintse meg a► 172. oldalt.

Beállítások Opciók

Jelentésre nyomtatandó páciensadatok Válassza ki, mely elemek jelenjenek meg.

Jelentésre nyomtatandó operátornevek Kiválaszthatja az
A páciens jelentését utolsóként frissítő operátor vagy az elemet,
vagy mindkettőt.

Címformátum nyomtatott jelentésekhez Válassza a Irányítószám nyomtatása település neve előtt
lehetőséget, ha az irányítószámot a város/község/falu neve elé
szeretné beszúrni.

Fekete-fehér nyomtató beállításai A Erősítés grafikon egyedi szimbólumai lehetőség kiválasztásával
módosíthatja a bal erősítési értékek szimbólumait, így fekete-fehér
nyomtatás estén megkülönböztethetőek a jobb erősítési
értékektől.

Jelentésre nyomtatandó intézményadatok Válassza ki, mely elemek jelenjenek meg.

Megjegyzés •Az intézményi adatok módosításához tekintse
meg a► 202. oldalt.
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Beállítások Opciók

Papírméret kiválasztása a jelentéshez Válasszon a Levél és az A4 között.

Jelentések címének beállítása Módosíthatja jelentés alapértelmezett főcímét és az egyes részek
alapértelmezett címeit.
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16 Rendszerbeállítások
A Rendszerbeállítások ablak csak azoknak a felhasználóknak érhető el, akik felhasználói profiljában legalább az alábbiak
egyike ki lett választva: Felhasználó hozzáadása rendszergazdaként vagy Felhasználó módosíthatja a
rendszerbeállításokat. Tekintse meg a► 206. oldalt.

16.1 Rendszergazda ablak
Rendszergazda
Ehhez az ablakhoz, amelyben létrehozhatók, szerkeszthetők és törölhetők felhasználói adatok, csak olyan felhasználóknak
van hozzáférésük, akiknek a felhasználói profiljában aktív az Felhasználó hozzáadása rendszergazdaként beállítás.

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

A hálózati helyek a megosztott fájlokra (videók, PDF formátumú jelentések, export, import) vannak beállítva. További
információkért tekintse meg a► 225. oldalt.
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Új felhasználó beállítása

Fontos •Állítson be legalább egy felhasználót rendszergazdai jogosultságokkal.

1. Kattintson a(z)Új gombra.

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

Megjegyzés •A jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

3. A hozzáférési jogok engedélyezéséhez kattintson a Felhasználó hozzáadása rendszergazdaként (A) vagy a
Felhasználó módosíthatja a rendszerbeállításokat (B) elemre.

• Felhasználó hozzáadása rendszergazdaként – minden jog

• Felhasználó módosíthatja a rendszerbeállításokat – minden jog, kivéve

– Felhasználó hozzáadása, szerkesztése vagy törlése,

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

– Az alkalmazási licenc és a firmware frissítése

4. A módosítások elvetéséhez kattintson aMentés gombra.
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Felhasználói adatok szerkesztése
1. Válassza ki a listáról a felhasználót.

2. Kattintson a(z) Szerkesztés gombra.

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

4. A változások mentéséhez kattintson aMentés elemre. A módosítások elvetéséhez kattintson aMégse gombra.

Felhasználói fiók törlése
1. Válassza ki a listáról a felhasználót.

2. Kattintson a(z) Törlése gombra.

3. Kattintson a(z)OK gombra.

16.2 Munkaállomás beállításai
A Rendszer csoportban kattintson a Rendszerbeállítások elemre. Az ablak bizonyos mezőihez csak azok a felhasználók
férhetnek hozzá, akik profiljában be van állítva az Felhasználó módosíthatja a rendszerbeállításokat lehetőség.

Töltse ki a mezőket a rendszergazdától kapott adatokkal.

Elem Beállítások

Munkaállomás-számítógép neve A csak olvasható mezőben megjelenik a Windows
Vezérlőpultjában beállított számítógépnév

Munkaállomás helye Felhasználó által meghatározott név, mely leírja a számítógép
helyét

Telepítési profil A telepítés típusa, melyet a szoftver telepítése folyamán
választott – önállóan működő, kiszolgáló, kliens vagy
mindkettő (kiszolgáló/kliens)

Kliens/szerver adatbázis port A kliens által használt port száma, amelyen keresztül a
hálózaton lévő adatbázist

E-mail konfigurálása E-mail kiszolgáló – az a hálózatban lévő számítógép, mely
felelős az e-mail üzenetek fogadásáért, útválasztásáért és
továbbításáért

E-mail küldője – az az e-mail cím, melyről az e-maileket
elküldi

E-mail címzettje – az az alapértelmezett e-mail cím, amelyre
az e-maileket elküldi a rendszer (a felhasználó módosíthatja
ezt az e-mail címet, vagy újat vihet fel)

SMTP Port (alapértelmezett = 25) Meghatározza az egyszerű levéltovábbítási protokoll portját (a
25 a leggyakrabban használt)

Ez a szerver biztonságos
csatlakozást (SSL) igényel

Kiválasztása esetén a rendszer az e-mailek elküldéséhez SSL
(Secure Sockets Layer) biztonsági protokollt fog használni.
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Elem Beállítások

Kimenő e-mail fiók Alapértelmezett hálózati azonosítók használata – az
alapértelmezett hálózati hitelesítő adatokat használja az e-
mail kiszolgálóra történő bejelentkezéshez

Bejelentkezés felhasználónévvel és jelszóval – a lentebbi
mezőkben megadott felhasználó nevet és jelszót felhasználva
jelentkezzen be az e-mail kiszolgálóba

Programnyelv kiválasztása Kattintson a kívánt nyelvre. A kijelölt nyelvet a rendszer az
alkalmazás újraindítását követően lépteti életbe.
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16.3 OTOsuite Vestibular Adatbázis

Megjegyzés •Ha az adatbázis egy kiszolgálón található, az adatbázis archiválása vagy biztonsági mentése előtt az
összes felhasználónak ki kell jelentkeznie a kliens munkaállomásokról. Adatbáziskezelő műveleteket nem lehet kliens
munkaállomásról végezni.

A Rendszer csoportban kattintson a Rendszerbeállítások elemre. Az adatbázis funkciókhoz csak azok a felhasználók
férhetnek hozzá, akik profiljában be van állítva az Felhasználó módosíthatja a rendszerbeállításokat lehetőség.

Ebben az ablakban az Archiválás (A) és a Biztonsági mentés (B) funkció is elérhető. Ezenfelül az ablakban megjelenik

• az adatbázis verziója, mérete, valamint az OTOsuite Vestibular adatbázisfájlok helye (C),

• a nyers adattárolóra vonatkozó információk (méret és a fájl helye) (D)

Megjegyzés •Az adatbázis tényleges mérete az itt feltüntetettnél kisebb lehet.
A feltüntetett MB méret a következők összessége:
1) az meglévő páciensadatok által foglalt hely, és
2) minden egyes páciensadat archiválásakor felszabaduló hely.
Amíg az archiválás révén felszabadult helyet használja, ez a szám nem változik.
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Páciensadatok archiválása
Ha bizonyos páciensadatokra már nincs szükség az OTOsuite Vestibular adatbázisban, az adatok archiválhatóak. A
teljesítmény optimalizálása érdekében azt ajánljuk, hogy adatbázisa maximum 500 pácienst tartalmazzon. Szükség esetén
bármilyen archivált páciensfájl visszaimportálható a fő adatbázisba.

Fontos •Az archiválás eltávolítja a páciensinformációkat, a vizsgálati adatokat, a videókhoz kapcsolódó adatokat és
az AVI videókat az OTOsuite Vestibular adatbázisból.

Kiválasztás archiváláshoz

Összes páciens az adatbázis összes páciense

Adott dátumtartományban
utoljára vizsgálat páciensek

a megadott dátumtartományon belül csak a legutoljára vizsgálat páciensek

Kattintson az Archiválás most elemre

• a rendszer létrehoz egy biztonsági mentést a teljes adatbázisról, majd

• exportálja a kiválasztott fájlokat az archiválási könyvtárba (c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives), végül

• az összes archivált fájlt eltávolítja az adatbázisból.

Az archiválási folyamat megszakításához kattintson aMégse gombra.

Megjegyzés •Az importálás funkcióval egy archivált páciensfájl visszaimportálható az adatbázisba. Tekintse meg a
► 181. oldalt.
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Automatikus biztonsági mentés
Ha az Automatikus biztonsági mentés engedélyezése funkció ki lett választva, a rendszer beállított időközönként készít
egy automatikus mentést. (Alapértelmezett beállításként a rendszer hét naponta készít egy biztonsági mentést a teljes
adatbázisról.)

A biztonsági mentés fájlok a
c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backup könyvtárban kerülnek elmentésre.

Megjegyzés •Ha egy másolatot szeretne készíteni a páciensadatokról, mely tartalmazza az AVI videoklipeket is,
exportálja a páciensadatokat egy másik helyre. Tekintse meg a► 180. oldalt.

Javasoljuk, hogy legalább hétnaponta készítsen automatikus biztonsági mentést. Ha szeretné, a Automatikus biztonsági
mentés __ naponta menüben módosíthatja a biztonsági mentések közötti időtartamot a napok számának megadásával.
(Győződjön meg róla, hogy kiválasztotta a Automatikus biztonsági mentés engedélyezése funkciót.)

Az automatikus mentés az alkalmazás bezárásakor kezdődik meg. A következő üzenet jelenik meg:

Az előző biztonsági mentést átnevezi a rendszer, és az új biztonsági mentéssel együtt elmenti.

• Az előző biztonsági mentés neve a következő lesz: old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak

• A rendszer AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak névvel létrehozza az új biztonsági mentést

Megjegyzés •Miután a rendszer létrehozza a biztonsági mentést, a páciensinformációk, a vizsgálati adatok és a
videókhoz kapcsolódó adatok az OTOsuite Vestibular adatbázisban maradnak. Az adatbázis méretének csökkentése,
valamint a páciensadatok fő adatbázison kívüli mentéséhez ajánljuk az archiválás funkciót. Tekintse meg a► 210.
oldalt.
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Adatvesztésmegakadályozása (önálló munkaállomások)
Önálló munkaállomások esetén legalább havonta másolja ki a legfrissebb biztonsági mentést, valamint exportálja az összes
páciensfájl egy másik helyre a fő adatbázison kívül.

1. Nyissa meg az OTOsuite Vestibular alkalmazást.

2. Készítsen egy biztonsági mentést. Tekintse meg a► 211. oldalt.

3. Exportálja az összes páciensfájlt. Tekintse meg a► 180. oldalt.

4. Kattintson kétszer az asztalon található OTOsuiteV fájlok parancsikonra.

5. Keresse meg a Biztonsági mentések mappát, és másolja át a legfrissebb biztonsági mentést egy másik helyre.

6. Keresse meg a Exportok mappát, és másolja át az összes fájlt egy másik helyre.

16.4 GDT interfész
A Rendszer csoportban kattintson a Rendszerbeállítások elemre. Az ablak bizonyos mezőihez csak azok a felhasználók
férhetnek hozzá, akik profiljában be van állítva az Felhasználó módosíthatja a rendszerbeállításokat lehetőség.

A GDT interfész a Németországban használt GDT szabványon alapul. Engedélyezésekor az interfész lehetőséget biztosít, hogy
fájlokat továbbítson a német Páciensirányító rendszer (PMS) és az OTOsuite Vestibular rendszer között. Az
OTOsuite Vestibular rendszer elindításához és egy adott páciens megnyitásához (vagy létrehozásához) egy külső PMS
rendszer is használható. Miután a vizsgálat befejeződött, a rendszer visszaküldi a jelentést a PMS rendszernek.

A GDT interfész Páciensirányító rendszer (PMS) számára történő engedélyezéséhez jelölje be azGDT és Páciensirányító
rendszer közötti interfész engedélyezése jelölőnégyzetet.

Elem Beállítások

OTOsuite Vestibular
Rendszer neve

Felhasználó által megadott név. Legfeljebb 4 karakter. Az
OTOsuite Vestibular rendszerben történő azonosításhoz a
fájlnév részét képezi.

PMS rendszer neve Felhasználó által megadott név. Legfeljebb 4 karakter. A PMS
rendszerben történő azonosításhoz a fájlnév részét képezi.

Test Type (Vizsgálat
típusa)

GDT-alapú kód a Páciensirányító rendszerbe történő
fájltovábbításhoz. Legfeljebb 6 karakter.

Fájlátviteli időtúllépés
(mp)

Az az időtartam, amíg a OTOsuite Vestibular megkísérli a PMS
által írt fájlfogadást.

Karakterkészlet ASCII – hagyományos karakterkészlet

ANSI – karakterkészlet, amely tartalmazza az ékezetes betűket,
valamint a nem angol nyelvek karaktereit is
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Elem Beállítások

GDT helyi fájlátvitel
könyvtárak

bejövő üzenetek – meghatározza a bejövő GDT üzenetek
mappájának helyét. Ide kerülnek a OTOsuite Vestibular
rendszernek szánt üzenetek. A mappának léteznie kell. A
mappa kiválasztásához kattintson a Böngészés... gombra.

Kimenő üzenetek – meghatározza a kimenő GDT üzenetek
mappájának helyét. Az OTOsuite Vestibular rendszer ide
helyezi a PMS rendszernek szánt üzeneteket.
A mappának léteznie kell. A mappa kiválasztásához kattintson a
Böngészés... gombra.
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16.5 Névjegy
A Rendszer csoportban kattintson a Rendszerbeállítások elemre. Az OTOsuite Vestibular és komponens szoftverének
specifikációjával kapcsolatban tekintse meg ezt az ablakot

Szoftverlicenc
Ez az eljárás frissíti a szoftver licencét.

1. A Rendszer csoportban kattintson a Rendszerbeállítások elemre.

2. Kattintson a(z)Névjegy gombra.

Megjegyzés •Az Licenc frissítése opciót csak rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználók használhatják.

3. Kattintson a(z) Licenc frissítése gombra.

4. Keresse meg az új licencfájlt, majd kattintson azMegnyitás gombra.

Szemüveg firmware
Mikor a szemüveg csatlakoztatva van a számítógéphez, a Firmware verziója mutatja meg a firmware aktuális verzióját.

Ez az eljárás frissíti a szemüveg firmware-ét az *.otofw fájl segítségével.

Megjegyzés •Az eljárás megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy ismeri a firmware fájljának helyét. Ezt az
eljárást csak rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználók alkalmazhatják.

1. A Rendszer csoportban kattintson a Rendszerbeállítások elemre.

2. Kattintson a(z)Névjegy gombra.

3. Kattintson a(z) Firmware frissítése gombra.

4. Tallózással keresse meg a firmware fájlját, jelölje ki azt, majd kattintson aMegnyitás gombra.

5. A frissítés menetéről üzenetek sorozatából tájékozódhat. Kattintson azOK gombra, ha megjelenik a következő
rendszerüzenet:

6. Az utasításnak megfelelően válassza le, majd csatlakoztassa újra a szemüveget, és indítsa újra az alkalmazást.
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16.6 Hibanaplók
A Rendszer csoportban kattintson a Rendszerbeállítások elemre.

Elem

Munkaállomás-számítógép
neve

A csak olvasható mezőben megjelenik a Windows
Vezérlőpultjában beállított számítógépnév

Munkaállomás helye Felhasználó által meghatározott név, mely leírja a
számítógép helyét

Rendszernaplózás A hely, ahol a rendszer-hibanaplók tárolásra kerülnek.

Névtelen használati
statisztikák engedélyezése

Az Eqatec. engedélyezéséhez/letiltásához kattintson rá.
az Eqatec összegyűjti a számítógépes információkat és a
kezeletlen kivételeket. Ez az információ későbbi
felülvizsgálatoknál segít megérteni és megoldani
problémákat. További információkért tekintse meg a
► 217. oldalt.

Naplók másolása Az összes napló fájl másolása és elhelyezése egy
megadott helyre.

Görbe hibakeresése Görbe hibakeresésének
engedélyezése

Kijelölésével engedélyezi a görbe hibakeresést

Meglévő hibakeresési fájlok
felülírása

Kijelölésével az alkalmazás minden egyes indításakor a
rendszer felülírja a görbefájlokat. Ha nem jelöli be, a
görbeadatokat a rendszer az aktuális fájlhoz csatolja.

Görbe kategóriák (vesszővel
elválasztva):

A rendszer a mezőket az Otometrics ügyfélszolgálata
által biztosított adatokkal tölti ki.

Egyéb lehetőségek: Otometrics használatra fenntartva

A hibakeresési fájlok tárolásának a helye.

Vigyázat•A hibakeresést és a hibakövetést nem szabad használni, kivéve, ha a(z) Otometrics képviselője vagy az
ügyfélszolgálat munkatársa erre fel nem szólítja.
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17 Telepítés és beállítás

Fontos •A korábbi verziójú (firewire és USB csatlakozással ellátott) szemüvegek nem kompatibilisek az
OTOsuite Vestibular 2.0-s vagy későbbi verzióival.

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

• A OTOsuite Vestibular szoftver telepítése

• A szemüveg csatlakoztatása

• A szinkronizált helyszíni videofelvétel telepítése

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

• Demóadatok importálása

• Testreszabás a létesítményére

• Adobe Reader telepítése

• Hálózatos adatbázis és munkaállomás beállítása (önálló telepítés esetén nem szükséges)

17.1 Minimális számítógépes követelmények

Számítógépre vonatkozó követelmények

Operációs rendszer 64 bites Windows 10 Pro, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional vagy
Enterprise

CPU Intel i5 processzor

Memória 64 bites (Windows 10, 8 vagy 7): 8 GB

Lemezterület 300 GB

Csatlakozók Akár négy USB 2.0 vagy USB 3.0 csatlakozó a szemüveghez, szinkronizált
helyszíni videóhoz, távvezérlőhöz és külső monitorhoz

Opcionális VGA port külső monitor csatlakozásához

DVD meghajtó DVD R/W

Monitor 1600 x 900 képernyőfelbontás

Komponensek Egér, billentyűzet

17.2 Távvezérlő – kompatibilis modellek
A külön vásárolt távvezérlő az OTOsuite Vestibular alkalmazással számos funkcióra használható. Tekintse meg a► 16. oldalt.

A távvezérlőket megvizsgálták, és ezek kompatibilisek az alkalmazással:

• Logitech Wireless Presenter R400

• Kensington Wireless Expert Presenter

• Targus Laser Presentation Remote

A tesztelések alapján a következő távvezérlők használatát NEM javasoljuk: Gyration Air Mouse és Remote Point.
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Csak a leggyakrabban használt távvezérlőket teszteltük. Lehetnek más távvezérlők is, amelyek kompatibilisek az
OTOsuite Vestibular alkalmazással.

17.3 Szoftvertelepítés

17.3.1 Telepítés indítása

Megjegyzés •Lehetséges hibaüzenetek és teendők megjelenésük esetén:
Tűzfal üzenetek: Engedélyezzen hozzáférést.
- Felhasználói fiók kezelése (UAC) üzenet: Windows 7 vagy Windows 8 rendszereknél megjelenhet a Felhasználói fiók
kezelése (UAC) opcióra hivatkozó üzenet. Fogadja el ezt az üzenetet, mivel az nem eredményez hibát.
-Microsoft webkamera vagy SQL szerver hibaüzenetek: 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. Mentsen minden esetleg megnyitott fájlt, és lépjen ki minden programból.

2. Helyezze be a OTOsuite Vestibular DVD-t.

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

futtatás opció, keresse meg a DVD-n a következő ikont:

3. Kattintson a(z) Beállítás gombra. (Lehetséges, hogy be kell zárnia a DVD tartalom mappáját.)

4. HaWindows 7 vagy Windows 8 operációs rendszere van, megjelenik egy biztonsági párbeszéd. Kattintson a(z) Igen
gombra.

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

6. Megjelenik az üdvözlő képernyő. Kattintson a(z) Következő gombra.

7. Válassza a Elfogadom a licencfeltételeket elemet, majd kattintson a Következő elemre.

8. Megjelenik a Névtelen használati statisztikák képernyő. Kattintson a(z) Következő gombra.

Megjegyzés •Alapértelmezésként megtörténik az Eqatec alkalmazás telepítése. A Rendszerbeállítások Hibanaplók
ablakában ezt ki lehet kapcsolni. Élő internetes kapcsolat esetén az Eqatec összegyűjti a számítógépes információkat
és a kezeletlen kivételeket. Ez az információ későbbi felülvizsgálatoknál segít megérteni és megoldani problémákat.
nem kerül sor olyan páciensadat vagy bármely más információ gyűjtésére, amely azonosíthatná a létesítményt vagy
az adott számítógépet. Ez az információgyűjtés is csak akkor történik, ha a számítógép csatlakozik az internetre.
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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
adatbázismotor (támogatja a Chartr adatbázist) és Infragistics (jelentés készítése).

17.3.2 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
alkalmazást. A kliens/kiszolgáló konfigurációjú telepítést ajánlott hálózati tartományok segítségével 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.

• Önálló telepítés
Tárolja az SQL adatbázist és a OTOsuite Vestibular alkalmazást (nincs további kliens)
Ha kiválasztotta aÖnállóanműködő elemet, kattintson a Következő gombra és kövesse a► 219. oldalon található
utasításokat a telepítés befejezéséhez.

• Hálózati telepítés – Kiszolgáló
Tárolja az SQL adatbázist és a OTOsuite Vestibular alkalmazás korlátozott verzióját (A korlátozott verzió támogatja a
páciensfájl kezelését (Páciensbejegyzések létrehozása, importálása és exportálása), a rendszerbeállítások módosítását és
az adatbázis-kezelést. Nem teszi lehetővé tesztek megtekintését vagy tesztadatok gyűjtését.) A kiszolgáló telepítéséhez
kövesse az utasításokat.

• Hálózati telepítés – Kliens Tárolja a OTOsuite Vestibular alkalmazást.

1. Válassza a Kliens elemet, majd kattintson a Következő elemre.

2. Írja be a szerver telepítésekor kapott portszámot és a számítógép nevét.

3. Kövesse a► 219. oldalon található utasításokat a telepítés befejezéséhez.

• Network installation - Both (Client/Server) (Hálózati telepítés – Mindkettő (kliens/kiszolgáló))
Tárolja az SQL adatbázist és a OTOsuite Vestibular alkalmazást. További klienseket is támogathat. A kliens és a kiszolgáló
telepítéséhez kövesse az utasításokat.

17.3.3 Kiszolgáló/mindkettő telepítése
A telepítés elindítása előtt határozza meg a szükséges telepítés típusát:

• Csak szerver - OTOsuite Vestibular adatbázis és az OTOsuite Vestibular adatbázis korlátozott verziójának (adatok
archiválása, ill. háttérmentése) telepítése történik meg.

Fontos •Szerver/kliens telepítésekor először a szervert kell telepíteni.

1. Válassza ki a Kiszolgáló vagyMindkettő elemet, majd kattintson a Következő gombra.

Megjegyzés • Jóllehet (az SQL szerver által használt) portszámot módosítani lehet, javasoljuk a képernyőn megadott
szám használatát.
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2. Jegyezze fel a Port száma és Kiszolgáló számítógép neve adatokat, mert ezek minden kliensszámítógép számára
szükségesek. (Nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépeknél az információk kinyomtathatók.)

3. Ha kiválasztotta aMindkettő elemet, kattintson a Következő gombra, és kövesse az utasításokat a telepítés
befejezéséhez.

4. Ha kiválasztotta a Kiszolgáló elemet, kattintson a Következő gombra, és kövesse az utasításokat a telepítés
befejezéséhez.

17.3.4 A telepítés befejezése
1. Kattintson a(z) Telepítés gombra. A megjelenő állapotablak tudósít a telepítés folyamatáról.

2. Kattintson a(z) Befejezés gombra.

3. Nyissa meg a Vezérlőpanel-ot.

Windows 7 Windows 8

A. Nyomja meg aWindows key gombot.

B. Kezdje el beírni a vezérlőpult szót, amíg meg nem
jelenik a Control Panel opció.

C. Ha a rendszer kiválasztotta a Control Panel elemet,
nyomja meg az Enter billentyűt.

A. Nyomja meg aWindows key + X gombot.

B. Válassza ki a Control Panel elemet a listaopciók közül,
és nyomja meg az Enter billentyűt.

Megjegyzés •A Windows key a Alt key mellett található. A billentyű könnyen beazonosítható a rajta található
Windows logóról. Ha a billentyűzeten nincs ilyen billentyű, a Ctrl+Esc billentyűkombinációval ugyanezt a funkciót
végezheti el.

4. Állítsa a DPI-t 100%-ra.

Windows 7 Windows 8

A. Kattintson a(z) Display gombra.

B. Válassza ki a 100% lehetőséget.

C. Kattintson a(z) Apply gombra.

Kattintson a(z) Display gombra.

D. Válassza ki a 100% lehetőséget.

E. Kattintson a(z) Apply gombra.

5. A csak kiszolgáló telepítés esetében a demó adat importálásával kapcsolatban kövesse a► 223. oldalon található
utasításokat.

6. Minden egyéb telepítés esetében a szemüveg csatlakoztatásának lépésivel folytassa.

17.4 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 USB kábel kapcsolja közvetlenül a
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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 az USB tápkábelt a számítógép 2.0 USB csatlakozójához.

Megjegyzés •A szemüveg illesztőprogramjának telepítése néhány percet vesz igénybe. A Nem található a hardver
üzenet jelenik meg az állapotjelző sorban mindaddig, amíg az illesztőprogram telepítése be nem fejeződik. Minden
alkalommal új illesztőprogramot kell telepíteni, ha új szemüveg csatlakozik az USB-porthoz, vagy ha a szemüveget új
USB-porthoz helyezik át.

3. A szinkronizált helyszíni videofelvétel telepítése lépéseivel folytassa.

17.5 A szinkronizált helyszíni videofelvétel telepítése
Szinkronizált helyszíni video- és audiofelvétel.

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép USB csatlakozójához.

Megjegyzés •A telepítés automatikusan elindul. Ha egy illesztőprogrammal kapcsolatos üzenet jelenik meg, kövesse
az utasításokat.

2. Ha a szinkronizált helyszíni video telepítése befejeződött, folytassa a külső monitor telepítésének lépéseivel. Ha nem

kell külső monitort telepítenie, kattintson az ikonra (az OTOsuiteV ikon az asztalon található) az alkalmazás
megnyitásához, és folytassa a► 222. oldalon található, mintajelentés listák importálására vonatkozó lépésekkel.

17.6 Egy külső monitor beállítása
1. Csatlakoztasson egy külső monitor a számítógéphez, majd nyissa meg a Vezérlőpultot.
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Windows 7 Windows 8

A. Nyomja meg aWindows key gombot.

B. Kezdje el beírni a vezérlőpult szót, amíg meg nem
jelenik a Control Panel opció.

C. Ha a rendszer kiválasztotta a Control Panel elemet,
nyomja meg az Enter billentyűt.

A. Nyomja meg aWindows key + X gombot.

B. Válassza ki a Control Panel elemet a listaopciók közül,
és nyomja meg az Enter billentyűt.

Megjegyzés •A Windows key a Alt key mellett található. A billentyű könnyen beazonosítható a rajta található
Windows logóról. Ha a billentyűzeten nincs ilyen billentyű, a Ctrl+Esc billentyűkombinációval ugyanezt a funkciót
végezheti el.

2. Nyissa meg a Kijelzőmenüt, majd kattintson a Felbontás beállítása elemre. Győződjön meg róla, hogy a rendszer
számítógép monitorát azonosítja főmonitorként (1), majd válassza a Kijelző kiterjesztése elemet.

Windows 7 és Windows 8

A. Kattintson a(z) Display gombra.

B. Kattintson a Adjust Resolution gombra.

C. Győződjön meg róla, hogy az 1. és 2. monitort az itt látható módon azonosítja a rendszer. Ha nem, kattintson a
Detect gombra.

D. Válassza az Extend these displays elemet.

E. Kattintson a(z) OK gombra.

3. Az alkalmazás megnyitásához kattintson az ikonra (OTOsuiteV ikon az asztalon).
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4. Kattintson a(z) gombra.

5. Kattintson az új ablak címsávjára, és húzza az ablakot a külső monitorra.

6. Kattintson a jobb felső sarokban található apró dobozra, hogy az ablakot a lehető legnagyobb méretben jelenítse meg.

7. A beállítások az OTOsuite Vestibular bezárása és az alkalmazás újraindítása után is megmaradnak.

8. Folytassa a minta jelentéslisták importálásával.

17.7 Minta jelentéslisták importálása
A következő minta jelentéslisták importálhatók:
Tünetek, Benyomások ésMakrók.

1. A navigációs panelben a Jelentések menüben kattintson a Jelentések lehetőségre.

2. Ha a Edit Report (Jelentés szerkesztése) ablak nem jelenik meg, kattintson a Edit Report (Jelentés szerkesztése)
elemre.

3. Kattintson az Tünetek..., Benyomások... vagyMakrók... elemre.

4. Kattintson a(z) Importálás gombra.

5. Importáláshoz kattintson a (helyes nyelvű) megfelelő fájlra: Tünetek, Benyomások vagyMakrók.

6. Kattintson a(z)Megnyitás gombra.

7. Kattintson a(z)Mentés gombra.

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

222 Otometrics - ICS Impulse USB

17 Telepítés és beállítás



17.8 Demóadatok importálása

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

1. Ha a Páciensek ablak meg van nyitva, kattintson a Pácienslista opcióra.

2. Kattintson a(z) Importálás gombra.

3. Kattintson a(z)Mappa megnyitása gombra. Az Importálás mappa kiemelten jelenik meg.

4. Kattintson az Importálás mappa alatti Demóadatmappára, majd azOK gombra.

5. Válassza ki a Páciens importálása ablakban megjelenő valamennyi páciensfájlt.

6. Kattintson a(z) Importálás gombra.

7. Kattintson a(z)OK gombra.

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

17.9 Testreszabás a létesítményére
Önálló telepítések esetében minden egyes munkaállomásnál, amelyre telepítették a szoftvert, írja be a létesítmény
adatokat. Hálózatos telepítéseknél, ha a létesítmény 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. A Rendszermenüben kattintson a Rendszerbeállítások elemre.

2. Felhasználó beállításához és rendszergazdai jogosultságokkal való felruházásához kattintson a Rendszergazda elemre.
Tekintse meg a► 205. oldalt.

3. Kattintson aMunkaállomás beállításai fülre, és a listából válassza ki a program kívánt nyelvét.

4. Az alkalmazás újraindításához és a nyelvváltoztatás befejezéséhez kattintson a Igen gombra.

5. A Opciók menüben kattintson a Vizsgálati lehetőségek elemre.

6. Kattintson a Intézményadatok fülre, és írja be a létesítményre vonatkozó adatokat. Tekintse meg a► 202. oldalt.

7. A beállítások (például az irányítószám helye vagy a papírméret) módosításához kattintson a Jelentés opciói fülre.
Tekintse meg a► 203. oldalt.
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17.10 Adobe Reader telepítése
A Felhasználói 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 az Adobe Reader fájlt.

2. A telepítés elindításához kattintson kétszer az Adobe Reader programra, és kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.

3. Önálló telepítés esetén a telepítés befejeződött.
Minden egyéb telepítés esetében a különböző fájltípusok alapértelmezett tárolási helyének módosítására vonatkozó
lépésekkel folytassa.
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17.11 Az exportálásra, importálásra, illetve a videók és a PDF jelentések
elmentésére szolgáló hely módosítása

Megjegyzés •Ez az eljárás a kliens és kettős (kliens/kiszolgáló) telepítési típusra is vonatkozik. A folytatás előtt
győződjön meg róla, hogy a mappa engedélyszintje megosztás. (Az engedélyszint beállításával kapcsolatban tekintse
meg a► 226. oldalt.

A Felhasználó hozzáadása rendszergazdaként profilbeállítással 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 Rendszerbeállítások, majd a Rendszergazda elemre.

2. A kívánt mappát megnyithatja a Böngészés... lehetőségre kattintva.

Megjegyzés •Ha a hálózaton választ mappát, az legyen megosztott mappa.

3. Válassza ki a mappát és kattintson aOK gombra.

A mappa új helye megjelenik aOTOsuite Vestibular Tárolási helyek ablakban.

Otometrics - ICS Impulse USB 225

17 Telepítés és beállítás



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

Állítsa be az új tárolási helymegosztási tulajdonságait.
Ha olyan mappát állított be új tárolási helynek, amelyen nincs beállítva a megosztás funkció, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Navigáljon a kívánt könyvtárhoz.

2. Jobb gombbal kattintson az új tárolási helyként kiválasztott mappára.

3. Kattintson a(z)Megosztás a következővel: gombra. Válassza a Adott személyek... elemet.

4. Válassza ki a neveket.

5. Kattintson a Hozzáadás gomb melletti mezőre.

6. Írja be a nevet, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

7. Az engedély módosításához kattintson a felhasználó névre a kiemeléshez.

8. Kattintson a jobb oldalon található legördülő nyílra, majd aOlvasás/Írás elemre.

9. Addig ismételje a 7. és 8. lépéseket, amíg aOlvasás/Írás funkciót az listában szereplő összes felhasználóhoz beállította.

10. Kattintson a(z)Megosztás gombra.

11. Kattintson a(z) Kész gombra.
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18 Szoftver – Egyéb eljárások

18.1 Az eltávolítása
1. Nyissa meg a Vezérlőpultot.

Windows 7 Windows 8

A. Nyomja meg aWindows key gombot.

B. Kezdje el beírni a vezérlőpult szót, amíg meg nem
jelenik a Control Panel opció.

C. Ha a rendszer kiválasztotta a Control Panel elemet,
nyomja meg az Enter billentyűt.

A. Nyomja meg aWindows key + X gombot.

B. Válassza ki a Control Panel elemet a listaopciók közül,
és nyomja meg az Enter billentyűt.

Megjegyzés •A Windows key a Alt key mellett található. A billentyű könnyen beazonosítható a rajta található
Windows logóról. Ha a billentyűzeten nincs ilyen billentyű, a Ctrl+Esc billentyűkombinációval ugyanezt a funkciót
végezheti el.

2. Távolítsa el az OTOsuite Vestibular programot.

Windows 7 Windows 8

Kattintson a(z) Programs and Features gombra.

C. Válassza ki az eltávolítani kívánt programot.

D. Kattintson a(z) Uninstall gombra.

E. Minden további kérdésnél kattintson a Yes gombra.

A. Kattintson kétszer a Uninstall a program elemre.

B. Válassza ki az eltávolítani kívánt programot.

C. Kattintson a(z) Uninstall gombra.

D. Minden további kérdésnél kattintson a Yes gombra.

Megjegyzés •A szoftver eltávolítása törli az OTOsuite Vestibular programot, de az OTOsuite Vestibular korábban
telepített példányának részét képező egyéb programokat nem (például az SQL Servert, a National Instruments
programot stb.).

18.2 Frissítés
Az OTOsuite Vestibular alkalmazás frissítésekor nem lehet megváltoztatni a korábban kiválasztott telepítés típusát.
Forduljon a helyi képviselőjéhez, ha a telepítés típusát módosítania kell.

Fontos •A szerver/kliens telepítésének frissítésekor először a szervert kell frissíteni.
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Megjegyzés •Ajánlott az összes páciensadatot exportálni, amelyet a szoftver frissítése előtt még nem archiváltak.

Megjegyzés •Ha megjelenik a tűzfal üzenete, engedélyezze a hozzáférést.

1. Mentsen minden esetleg megnyitott fájlt, és lépjen ki minden programból.

2. Helyezze be az OTOsuite Vestibular alkalmazás frissítéséhez kapott DVD-t.

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

futtatás opció, keresse meg a DVD-n a következő ikont:

3. Kattintson a(z) Beállítás gombra. (Lehetséges, hogy be kell zárnia a DVD tartalom mappáját.)

4. A biztonsági párbeszédablakban felugró kérdésre adjon Igen választ.

5. Megjelenik az üdvözlő képernyő. Kattintson a(z) Következő gombra.

6. Válassza az Elfogadom a licencfeltételeket elemet.

7. Megjelenik a Névtelen használati statisztikák képernyő. Kattintson a(z) Következő gombra.

8. Addig kattintson a Következő gombra, amíg megjelenik a Telepítésre kész képernyő.

9. Kattintson a(z) Telepítés gombra.

10. Kattintson a(z) Befejezés gombra.

18.3 Újratelepítés
Az OTOsuite Vestibular alkalmazás újratelepítésekor nem lehet megváltoztatni a korábban kiválasztott telepítés típusát.
Forduljon a helyi képviselőjéhez, ha a telepítés típusát módosítania kell.

Megjegyzés •Ha megjelenik a tűzfal üzenete, engedélyezze a hozzáférést.

1. Mentsen minden esetleg megnyitott fájlt, és lépjen ki minden programból.

2. Helyezze az olvasóba az OTOsuite Vestibular telepítéséhez használt DVD-t.

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

futtatás opció, keresse meg a DVD-n a következő ikont:

3. Kattintson a(z) Beállítás gombra. (Lehetséges, hogy be kell zárnia a DVD tartalom mappáját.)

4. HaWindows 7 vagy Windows 8 operációs rendszere van, megjelenik egy biztonsági párbeszéd. Kattintson a(z) Igen
gombra.

5. Megjelenik az üdvözlő képernyő. Kattintson a(z) Következő gombra.

6. Megjelenik a Program-karbantartási képernyő. Kattintson a(z) Következő gombra.
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7. Megjelenik a Program eltávolítása képernyő. Kattintson a(z) Távvezérlő gombra.

8. Kattintson a(z) Befejezés gombra.

9. Kattintson a(z) Beállítás gombra.

10. HaWindows 7 vagy Windows 8 operációs rendszert használ, egy biztonsági párbeszédablak jelenik meg. Kattintson a(z)
Igen gombra.

11. Megjelenik az üdvözlő képernyő. Kattintson a(z) Következő gombra.

12. Válassza az Elfogadom a licencfeltételeket elemet.

13. Megjelenik a Névtelen használati statisztikák képernyő. Kattintson a(z) Következő gombra.

14. Addig kattintson a Következő gombra, amíg megjelenik a Telepítésre kész képernyő.

15. Kattintson a(z) Telepítés gombra.

16. Kattintson a(z) Befejezés gombra.
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19 Hibaelhárítás
Probléma Megoldás

Kalibráció A lézersugár pontja nem látható a falon, illetve más
vetítési felületen

Győződjön meg arról, hogy a fénysugár
útjában nincs hajszál, sem bármilyen
egyéb tárgy. Ha a fizikai akadályokat
kizárta, hívja a technikai
terméktámogatást.

Vigyázat•Ne nézzen
közvetlenül a
lézerekbe. Ha nem a
jelen leírásban
megadott kontroll
értékeket vagy
beállításokat, illetve
eljárási lépéseket
használják, az
veszélyes sugárzást
eredményezhet.

Futtatás A gomb inaktív. A Vizsgálat beállítása ablakban

• az Fejimpulzus vizsgálat számára:
Laterális, LARP vagy RALP esetén
kalibrálás előtt bizonyosodjon meg
arról, hogy LARP vizsgálat van
kiválasztva.

• az Szemmozgatás Szemmozgás
vizsgálat esetében, minden
Dinamikus vizsgálatnál, minden
Repozicionálás manővernél és
minden Kalorikus vizsgálatnál
kalibrálás előtt győződjön meg
arról, hogy a Látás megtagadva
jelölőnégyzet nincs kijelölve.
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Probléma Megoldás

Vizsgálat
beállítása ablak

A képen nem látható a szem Ha a szemüveget sikerült megtalálni
első alkalommal, csatlakoztassa újra az
USB-kábelt a számítógéphez, a
Általános információk ablakban
kattintson azOpciók fülre, majd a
Szemüveg újracsatlakoztatása
elemre.
Ha a szemüvegeket egyáltalán nem
sikerült megtalálni, zárja be a szoftvert,
csatlakoztassa újra az USB-kábelt, és
indítsa újra a szoftvert.

A szem képe látható, de a vizsgálatválasztás nem
működik (ki van szürkítve). Az állapotsávban megjelenő
üzenet szerint nincs telepítve a szemüveg licence.

Forduljon az Otometrics
ügyfélszolgálatához vagy hívja a
hibabejelentést a szemüveglicenc
beszerzésével kapcsolatban.

Videofájlok
lejátszása

Windows 7 operációs rendszert futtató számítógépen a
következő hibaüzenet jelenhet meg, ha a mentett
videofájlt közvetlenül a Windows Media Player
segítségével próbálja lejátszani. Ehhez vagy aWindows
Media Player programban kell kiválasztania a videofájlt,
vagy duplán kell a videofájlra kattintania a Windows
Intézőben.

A hiba elhárításához keresse meg a
Win7codecs v281.exe fájlt a Tools
mappában a OTOsuite Vestibular
telepítő DVD-lemezén. Kattintson
duplán a fájlra a telepítőprogram
elindításához, majd kövesse a
párbeszédablakokban olvasható
utasításokat.

Ha a szinkronizált helyszíni videó elindítja az
adatfolyamos videót, párbeszédpanel jelenik meg a kép
tetején.

Egy telepített alkalmazás megkísérli
átvenni a video-adatfolyam feletti
irányítást. Tiltsa le az alkalmazást. (A
letiltás módja függ az adott
alkalmazástól.)

A videó szünetel lejátszás közben Kliens/kiszolgáló telepítés esetében a
videó lejátszása nem megfelelő, ha a
kliens és a kiszolgáló közti
kommunikáció vezeték nélküli
kapcsolaton keresztül zajlik.
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Probléma Megoldás

Gyűjtés A képkockasebesség túl alacsony a pontos
adatgyűjtéshez (hibaüzenet jelenik meg a gyűjtés
közben).

A számítógép processzora túl lassú a
fejimpulzus-vizsgálathoz szükséges
minimális képkockasebesség
biztosításához.

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a
számítógép teljesíti a
minimumkövetelményeket.

• Zárjon be minden egyéb szoftvert.

• Tiltsa le a vezeték nélküli
internetkapcsolatot.

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a
számítógép tápellátása hálózati
(azaz nem akkumulátorról üzemel)

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a
tápellátási beállítások megfelelően
(tekintse meg a► 253. oldalt)
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Probléma Megoldás

Gyűjtés -
Fejimpulzus

Fejimpulzus – Kezdéskor a fej képe lassan sodródik az
óramutató járásával megegyező irányba.

Az alkalmazás elindítását (vagy a
Szemüveg újracsatlakoztatása elem
megnyomását) követően 2–3 percig
még ne tegye fel a szemüveget a
páciensre. Ez idő alatt az érzékelők
stabilizálják a fejpozíció-adatokat.

Gyűjtésszámlálás (Bal ) Két különböző algoritmustól származó
számlálási eredmény kombinálása
garantálja, hogy kizárólag minőségi
adatok vesznek részt az analízisben.

A Gyűjtés ablakban: A számlálási
eredmény a gyűjtési algoritmustól
származik, amely elemzi a fej
sebességadatait, és elveti az
érvénytelen fejimpulzusokat. Tekintse
meg a► 248. oldalt.

A 2D analízis és 3D analízis Infó
ablakában: Az Analízis számlálási
eredmények az elemzés algoritmustól
származnak, amely másodszor is elemez
minden adatot. Ez az algoritmus
elutasíthat a gyűjtési algoritmus által
elfogadott adatokat (amelyek
szerepelnek a Gyűjtés oszlopban), ha a
vonatkozó szemsebességadat nem
érvényes. (Ha például a vizsgálat
vezetője elfogadható fejimpulzust
hozott létre, de a páciens elfordította
a tekintetét a fixációs pontról.)

Elemzett adatok
megjelenítése

Bizonyos paraméterekhez nem jelennek meg adatok,
vagy a megjelenített adat pontatlannak tűnik

Azokban a mezőkben, ahol adatnak kéne megjelennie,
az NA (nem elemzett) felirat látható

Ez régi adatok esetén, vagy régi adatok
új szoftververziójú alkalmazásban
történő megtekintésekor fordulhat
elő. Elemezze újra az adatokat.
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Probléma Megoldás

Analízis -
Fejimpulzus

A görbe mutatja azt a szemmozgást, amelynél nincs
feljegyzett szemmozgási látencia.

A 70 ms-nél hamarabb bekövetkező
szemmozgatás, és valószínűleg a
szemüveg megcsúszása miatt történt.

Páciensadatok
importálása

Hiányzó információ oszlop Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az
importált páciensadatok hiányosak.
A hiányzó adatok jelöléssel együtt
szerepelnek a megfelelő oszlopban a
következő üzenettel: Hiányzó
információ.
Ha az üzenet csak a Státusz oszlopban
jelenik meg, a hiányzó adatok
szerepelnek a nyers ASCII-adatok *.txt
fájljában.

A páciensfájl nem szerepel a listában Az importált páciensazonosító nem
szerepel az importált páciensfájlban.
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20 Műszaki specifikációk
ICS Impulse – a vállalat 1085-ös típusa Natus Medical Denmark ApS

Interfész

USB 2.0 vagy 3.0 számítógéphez

Tápegység

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

Teljesítmény jellemzők

Bemenetek Monokuláris (jobb szem)

Mintavételezési sebesség 250 képkocka/mp – Fejimpulzus, VOR, Videófelvétel/-lejátszás

173 képkocka/mp – Szemmozgás, Aszimmetrikus eltérés, Szemmozgás,
Dinamikus, Repozicionálás, Kalorikus

60 képkocka/mp – ha a Forgatásos vagy a Látás megtagadva lett kiválasztva

Videofelvétel 30 , 60 vagy 120 Hz

Szem nyomon követése 100 x 100 képpont (Pupilla képe) - Fejimpulzus, VOR, monokuláris Frenzel-
videó

160 x 120 képpont (Szem képe) - Szemmozgás, Aszimmetrikus eltérés,
Szemmozgás, Dinamikus, Repozicionálás, Kalorikus, Monocular Video
Frenzel

376 x 240 képpont (Teljes kép) -monokuláris Frenzel-videó

320 x 240 képpont (ha a Forgatásos lett kiválasztva)

Tartomány: Vízszintes ± 30°, függőleges ± 25°

3 lézeres szemmozgás-stimulus Tartomány: ± 7,5° (max. 15°)

OTOsuite Vestibular Szoftver Windows grafikus felhasználói interfész Nagyteljesítményű analízis szoftver;
Tesztadatok tárolása adatbázisban; Páciensadatok és tesztadatok fejlett
kezelése; Látásgátló teljes sötétségben való vizsgálathoz

Lézerspecifikációk

Hullámhossz Maximum 660 nm

Kimenő teljesítmény Maximum 0,9 mW

Bemelegedési idő

<1 perc

Működési mód

Folyamatos működés

Tilos a berendezés használata gyúlékony anesztetikumok (gázok) jelenlétében.
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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 2,1 uncia (60 g)

Kalibráció

A rendszert nem kell kalibrálni

Osztályozás

II osztály

B típus

Működési környezet

Hőmérséklet +15 °C és +29 °C (+59 °F és +84,2 °F) között

Rel. páratartalom 30–90%, nem kondenzáló

Légnyomás 700 hPa – 1060 hPa

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

Tárolás és kezelés

Hőmérséklet –20 °C és +60 °C (–4 °F és +140 °F) között

Rel. páratartalom <90%, nem kondenzáló

Légnyomás 500–1060 hPa

Alapvető működési követelmények
A(z) ICS Impulse USB eszköznek nincs alapvető teljesítménye.

Szabványok

Biztonság Teljesíti a következő előírásokat: UL 60601-1 (1. kiadás), IEC 60601-1 (2.
kiadás): + A1 + A2, (3. kiadás) + A1, CAN/CSA-22.2 No. 60601-1 (2008), IEC
62471 (1. kiadás), IEC 60825-1 (2. kiadás)

EMC (elektromágneses kompatibilitás) IEC 60601-1-2:2007 és EN 60601-1-2:2007

IEC 60601-1-2:2014 és EN 60601-1-2:2015

Távvezérlő

Ajánlott Logitech Wireless Presenter R400, Kensington Wireless Expert Presenter vagy
Targus Laser Presentation Remote
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20.1 Tartozékok
Tartozékok

Kézikönyvek/videók Látásgátló megoldás, gyors útmutató – Magyar

monokuláris Frenzel-videó gyors útmutató – Magyar

vHIT gyors útmutató – Magyar

Szemmozgatás gyors útmutató – Magyar

Dinamikus gyors útmutató – Magyar

7-50-11301-xx

7-50-11302-xx

7-50-11300-xx

7-50-11304-xx

7-50-11303-xx

monokuláris Frenzel-videó oktató DVD

Szemmozgatás oktató DVD

vHIT oktató DVD

Dinamikus oktató DVD

8-49-82700

8-49-82703
8-49-82701

8-49-82702

Szoftver OTOsuite Vestibular 8-49-92400

Szemüveg 1-es számú arcpárna, 120 db/csomag 8-62-50200

2-es számú arcpárna, 100 db/csomag 8-62-62300

Szíjegység 8-35-34200

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

7590527

Fixációs pont
(2 lap/csomag)

1-26-44000

Látásgátló megoldás (200 készlet/csomag) 8-62-50700

Távvezérlő csíptető 8-36-00600

Szinkronizált helyszíni videofelvétel Microsoft Life Cam USB kamera 2-25-08805

Kábelek Kábelkapocs 8-35-36900

Táska/Szerelőkészlet Hordtáska 8-35-36700

Készlet falra szereléshez 8-62-45600

20.2 EMC (elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó) 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.
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IEC 60601-1-2:2014 és EN 60601-1-2:2015

Útmutatás és gyártói nyilatkozat – berendezések és rendszerek elektromágneses emissziói

Az ICS Impulse USB berendezés az alább megadott elektromágneses környezetben használandó. Az ICS Impulse USB berendezés felhasználójának meg kell

győződnie róla, hogy a berendezést ilyen környezetben használják.

Emisszió teszt Megfelelés Elektromágneses környezet – útmutatás

RF emissziók

CISPR 11

1. csoport Az ICS Impulse USB csak belső funkcióihoz használ RF energiát. Ezért RF emissziója nagyon

alacsony, valószínűleg nem okoz interferenciát közeli elektromos berendezéseknél.

RF emissziók

CISPR 11

A osztályú Az ICS Impulse USB berendezés használható minden nem háztartási létesítményben és olyan

létesítményben, amely közvetlenül csatlakozik kisfeszültségű, háztartási célú épületeket ellátó

közüzemi táphálózathoz.

Megjegyzés: A berendezés emissziós tulajdonságai alapján alkalmas az ipari területeken, illetve

kórházi környezetben (CISPR 11, A osztály) való használatra. Lakókörnyezetben való használat

esetén (ahol általában elvárás a CISPR 11, B osztály előírásainak teljesítése) ez a készülék nem

feltétlenül nyújt kellő védelmet a rádiófrekvenciás kommunikációs eszközök szempontjából.

Előfordulhat, hogy a felhasználónak megfelelő intézkedéseket kell tennie – például át kell

helyeznie vagy el kell fordítania a készüléket.

Harmonikus emissziók: IEC

61000-3-2

Nem alkalmazható

Feszültségingadozások/vibráló

emissziók: IEC 61000-3-3

Nem alkalmazható

Útmutatás és gyártói nyilatkozat – berendezések és rendszerek elektromágneses zavartűrése

Az ICS Impulse USB berendezés az alább megadott elektromágneses környezetben használandó. Az ICS Impulse USB berendezés felhasználójának meg kell

győződnie róla, hogy a berendezést ilyen környezetben használják.

Zavartűrési teszt IEC 60601

teszt szint

Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet – útmutatás

Elektrosztatikus kisülés (ESD)

IEC 61000-4-2

+/-8 kV érintkező

+/-2 kV, +/-4 kV,

+/-8 kV, +/-15 kV levegő

+/-8 kV érintkező

+/-2 kV, +/-4 kV,

+/-8 kV, +/-15 kV levegő

A padló legyen fa, beton vagy kerámialap. Ha a padló

burkolataműanyag, a relatív páratartalom legalább 30%

legyen. Figyelmeztetés: Az ICS Impulse USB készüléket a

meghatározott üzemi tartományon belül kell használni

az indirekt ESD (levegő) kiengedési szinteknek való

megfelelés érdekében.

Gyors elektromos

tranziens/kitörés: IEC61000-4-

4

+/-2 kV a tápegység vezetékeihez

+/-1 kV a bemeneti/kimeneti

vezetékekhez

Nincs lényeges port

+/-1 kV a bemeneti/kimeneti

vezetékekhez

A hálózati feszültség minősége feleljen meg egy jellemző

kereskedelmi vagy kórházi környezetnek.

Túlfeszültség: IEC 61000-4-5 +/-1 kV vezeték(ek) között

+/-2 kV vezeték(ek) és föld között

+/-2 kV DC vezeték(ek) és föld

között

+/-1 kV DC vezeték(ek) között

+/-2 kV I/O vezeték(ek) és föld

között

Nincs lényeges port A hálózati feszültség minősége feleljen meg egy jellemző

kereskedelmi vagy kórházi környezetnek.
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Feszültségesések, rövid

megszakítások és

feszültségingadozások a

tápegység bemenő

vezetékein: IEC 61000-4-11

0%UT; 0,5 ciklus

0°-nál, 45°-nál, 90°-nál, 135°-nál,

180°-nál, 225°-nál, 270°-nál és

315°-nál

0%UT; 1 ciklus

és

70%UT; 25/30 ciklus

Egyfázisú: 0°-nál

Nincs lényeges port A hálózati feszültség minősége feleljen meg egy jellemző

kereskedelmi vagy kórházi környezetnek. Ha a ICS

Impulse USB berendezés felhasználója hálózati

kimaradások esetén folyamatosműködést igényel,

ajánlatos felszerelni a ICS Impulse USB berendezést

szünetmentes tápegységgel vagy akkumulátorral.

Feszültség-megszakítások a

tápegység bemenő

vezetékein: IEC 61000-4-11

0%UT; 250/300 ciklus 0%UT; 250/300 ciklus

A tápfrekvencia

(50/60Hz) mágneses tere

IEC 61000-4-8

30A/m Nincs olyan lényeges port, ami

érintett lehet

A hálózati frekvencia mágneses térerőssége feleljen meg a

jellemző kereskedelmi vagy kórházi környezetekben

mérhetőnek.

Ha amérések során negatív hatást tapasztal, módosítsa az

ICS Impulse USB elhelyezését

UT a váltóáramú hálózati feszültség a teszt szint alkalmazása előtt.

Útmutatás és gyártói nyilatkozat – elektromágneses zavartűrés – professzionális egészségügyi környezetben való használatra tervezett berendezések és rendszerek

esetében

Az ICS Impulse USB berendezés az alább megadott elektromágneses környezetben használandó. Az ICS Impulse USB berendezés felhasználójának meg kell

győződnie róla, hogy a berendezést ilyen környezetben használják.

Emisszió teszt IEC 60601

teszt szint

Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet – útmutatás

Vezetett RF

IEC 61000-4-6

3Vrms

150 kHz – 80MHz

6Vrms

ISM-sávban

3Vrms

150 kHz – 80MHz

6Vrms

ISM-sávban

Sugárzott RF

IEC 61000-4-3

3V/m

80MHz– 2,7GHz

3V/m

80MHz– 2,7GHz
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A vezeték nélküli RF

kommunikáció közelségi

mezői

IEC 61000-4-3

27V/m

386MHz

28V/m

450MHz

9V/m

710MHz, 745MHz, 780MHz

28V/m

810MHz, 870MHz, 930MHz

28V/m

1720MHz, 1845MHz, 1970MHz

28V/m

2450MHz

9V/m

5240MHz, 5500MHz, 5785MHz

27V/m

386MHz

28V/m

450MHz

9V/m

710MHz, 745MHz, 780MHz

28V/m

810MHz, 870MHz, 930MHz

28V/m

1720MHz, 1845MHz, 1970MHz

28V/m

2450MHz

9V/m

5240MHz, 5500MHz, 5785MHz

A(z) ICS Impulse USB és az RF vezeték nélküli

kommunikációs készülékek közötti elválasztási

távolságnak meg kell haladnia a 30 cm-t (11,8 hüvelyk).

Megjegyzés: A berendezés emissziós tulajdonságai alapján

alkalmas az ipari területeken, illetve kórházi környezetben

(CISPR 11, A osztály) való használatra. Lakókörnyezetben

való használat esetén (ahol általában elvárás a CISPR 11, B

osztály előírásainak teljesítése) ez a készülék nem

feltétlenül nyújt kellő védelmet a rádiófrekvenciás

kommunikációs eszközök szempontjából. Előfordulhat,

hogy a felhasználónak megfelelő intézkedéseket kell

tennie – például át kell helyeznie vagy el kell fordítania a

készüléket.

IEC 60601-1-2:2007 és EN 60601-1-2:2007

Útmutatás és gyártói nyilatkozat – berendezések és rendszerek elektromágneses emissziói

Az ICS Impulse USB berendezés az alább megadott elektromágneses környezetben használandó. Az ICS Impulse USB berendezés felhasználójának meg kell

győződnie róla, hogy a berendezést ilyen környezetben használják.

Emisszió teszt Megfelelés Elektromágneses környezet – útmutatás

RF emissziók

CISPR 11

1. csoport Az ICS Impulse USB csak belső funkcióihoz használ RF energiát. Ezért RF emissziója nagyon

alacsony, valószínűleg nem okoz interferenciát közeli elektromos berendezéseknél.

RF emissziók

CISPR 11

A osztályú Az ICS Impulse USB berendezés használható minden nem háztartási létesítményben és olyan

létesítményben, amely közvetlenül csatlakozik kisfeszültségű, háztartási célú épületeket ellátó

közüzemi táphálózathoz.
Harmonikus emissziók: IEC

61000-3-2

Nem alkalmazható

Feszültségingadozások/vibráló

emissziók: IEC 61000-3-3

Nem alkalmazható

Útmutatás és gyártói nyilatkozat – berendezések és rendszerek elektromágneses zavartűrése

Az ICS Impulse USB berendezés az alább megadott elektromágneses környezetben használandó. Az ICS Impulse USB berendezés felhasználójának meg kell

győződnie róla, hogy a berendezést ilyen környezetben használják.

Zavartűrési teszt IEC 60601

teszt szint

Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet – útmutatás
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Elektrosztatikus kisülés (ESD)

IEC 61000-4-2

+/-6 kV érintkező

+/-8 kV levegő

+/-6 kV érintkező

+/-8 kV levegő

Kivéve azUSB-csatlakozót és a

Lencsemodult

A padló legyen fa, beton vagy kerámialap. Ha a padló

burkolataműanyag, a relatív páratartalom legalább 30%

legyen.

USB-csatlakozó és Lencsemodul:

+/- 2 kV levegő

Gyors elektromos

tranziens/kitörés: IEC61000-4-

4

+/-2 kV a tápegység vezetékeihez

+/-1 kV a bemeneti/kimeneti

vezetékekhez

+/-2 kV a tápegység vezetékeihez

+/-1 kV a bemeneti/kimeneti

vezetékekhez

A hálózati feszültség minősége feleljen meg egy jellemző

kereskedelmi vagy kórházi környezetnek.

Túlfeszültség: IEC 61000-4-5 +/-1 kV vezeték(ek) között

+/-2 kV vezeték(ek) és föld között

+/-1 kV vezeték(ek) között

+/-2 kV vezeték(ek) és föld között

A hálózati feszültség minősége feleljen meg egy jellemző

kereskedelmi vagy kórházi környezetnek.

Feszültségesések, rövid

megszakítások és

feszültségingadozások a

tápegység bemenő

vezetékein: IEC 61000-4-11

< 5%UT (> 95%UT esés) 0,5

cikluson keresztül

40%UT (60%UT esés) 5 cikluson

keresztül

70%UT (30% T esés) 25 cikluson

keresztül

< 5%UT (> 95%UT esés) 5mp-en

keresztül

< 5%UT (> 95%UT esés) 0,5

cikluson keresztül

40%UT (60%UT esés) 5 cikluson

keresztül

70%UT (30% T esés) 25 cikluson

keresztül

< 5%UT (> 95%UT esés) 5mp-en

keresztül

A hálózati feszültség minősége feleljen meg egy jellemző

kereskedelmi vagy kórházi környezetnek. Ha a ICS

Impulse USB berendezés felhasználója hálózati

kimaradások esetén folyamatosműködést igényel,

ajánlatos felszerelni a ICS Impulse USB berendezést

szünetmentes tápegységgel vagy akkumulátorral.

A tápfrekvencia

(50/60Hz) mágneses tere

IEC 61000-4-8

3A/m 3A/m A hálózati frekvencia mágneses térerőssége feleljen meg a

jellemző kereskedelmi vagy kórházi környezetekben

mérhetőnek.

UT a váltóáramú hálózati feszültség a teszt szint alkalmazása előtt.

Útmutatás és gyártói nyilatkozat – elektromágneses zavartűrés –NEM életmentő berendezések és rendszerek esetében

Az ICS Impulse USB berendezés az alább megadott elektromágneses környezetben használandó. Az ICS Impulse USB berendezés felhasználójának meg kell

győződnie róla, hogy a berendezést ilyen környezetben használják.

Emisszió teszt IEC 60601

teszt szint

Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet – útmutatás
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Vezetett RF

IEC 61000-4-6

3Vrms

150 kHz – 80MHz

3Vrms

150 kHz – 80MHz

Hordozható ésmobil RF kommunikációs berendezés ne

legyen közelebb a ICS Impulse USB berendezés bármely

részéhez (a kábelekhez sem), mint a jeladó frekvenciájára

érvényes egyenletből számított ajánlott elválasztási

távolság.

Ajánlott elválasztási távolság:

d = 1,2

d = 1,2 80MHzés 800MHz között,

d = 2,3 80MHzés 2,5GHz között,

ahol P a jeladó maximális kimenő teljesítményewattban

(W; a jeladó gyártója szerint), és d az ajánlott elválasztási

távolság méterben (m).

Rögzített RF jeladók esetében amágnesesmező helyszíni

elektromágneses felméréssel meghatározott erőssége a

legyen kisebb, mint az egyes frekvenciatartományokban

érvényesmegfelelőségi szint. b

Az ezzel a szimbólummal jelölt berendezés közelében

interferencia léphet fel.

Sugárzott RF

IEC 61000-4-3

3V/m

80MHz– 2,5GHz

3V/m

80MHz– 2,5GHz

1.megjegyzés: 80MHz-nél és 800MHz-nél a magasabb frekvenciatartományra vonatkozó elválasztási távolság érvényes.

2.megjegyzés: Lehetséges, hogy ezek az útmutatások nemminden helyzetben érvényesek. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az épületek,

tárgyak és emberek által elnyelt, illetve róluk visszaverődő sugárzás.

a. Rögzített RF jeladóktól (mint például rádió bázisállomásoktól, (mobil/ vezeték nélküli) telefonoktól és terepi hordozható rádióktól, AMés FM rádió- és TV

műsorszóróktól) származó térerősségek elméletileg nem határozhatók meg pontosan. A rögzített RF jeladóktól származó elektromágneses környezet becslésére

helyszíni elektromágneses felmérést kell végezni. Amennyiben azon a helyen, ahol a ICS Impulse USB berendezést használják, a mért térerősség meghaladja a

fenti érvényes RF megfelelőségi szintet, a ICS Impulse USB berendezés normál működését megfigyeléssel ellenőrizni kell. Ha amegfigyelt teljesítmény

rendellenes, szükség lehet további intézkedésekre, például a ICS Impulse USB berendezés irányának vagy helyének változtatására.

b. A mező erőssége a 150 kHz – 80MHz frekvenciatartományban legyen kisebb, mint 3 V/m.

Hordozható ésmobil RF kommunikációs készülékek és a ICS ImpulseUSB berendezés közötti ajánlott elválasztási távolságok

A ICS Impulse USB berendezést olyan környezetben való használatra tervezték, amelyben az RF sugárzási zavarokra szabályozás vonatkozik. A ICS Impulse USB

berendezés vevője vagy felhasználója elősegítheti az elektromágnese zavarás kiküszöbölését, hamegtartja a hordozható ésmobil RF kommunikációs készülékek

(jeladók) és a ICS Impulse USB berendezés közötti alábbi, a kommunikációs berendezésmaximális kimenő teljesítményének megfelelő ajánlott elválasztási

távolságokat.

A jeladó névlegesmaximális kimenő

teljesítménye

W

A jeladó frekvenciájánakmegfelelő elválasztási távolság

m

150 kHz – 80MHz

d = 1,2

80–800MHz

d = 1,2

800MHz– 2,5GHz

d = 2,3

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3
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10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Olyan jeladók esetében, amelyek névlegesmaximális teljesítménye nem szerepel a fenti felsorolásban, az ajánlott elválasztási távolság méterben (m) megadott

értékét a jeladó frekvenciájára alkalmazandó egyenlettel lehet becsülni – ebben P a jeladó gyártója által megadott névlegesmaximális teljesítmény wattban (W).

1.megjegyzés: 80MHz-nél és 800MHz-nél a magasabb frekvenciatartományra vonatkozó elválasztási távolság érvényes.

2.megjegyzés: Lehetséges, hogy ezek az útmutatások nemminden helyzetben érvényesek. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az épületek,

tárgyak és emberek által elnyelt, illetve róluk visszaverődő sugárzás.
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21 Szimbólumok jelentése
ICS Impulse
Rendszer

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

Tanulmányozza a felhasználói kézikönyv Figyelmeztetések és Vigyázat című
részét.

Kövesse a használati utasítást.

Megfelel az EN60601-1 szabvány szerinti 'B' típus előírásainak.

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 az Otometrics cégnek vagy bármelyik
Otometrics szállítónak. Az ártalmatlanításra vonatkozó tanácsért fordulhat a
helyi hatóságokhoz is.

Megfelel az orvosi eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvnek és az egyes
veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való
alkalmazásának korlátozásáról szóló (RoHS) irányelvnek (2011/65/EK).

Csak egyenárammal használható.

(A szemüvegre vonatkozik.)

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

Csak orvosi
használatra

FIGYELEM! A Szövetségi törvények a készülék értékesítését csak regisztrált
orvosnak vagy regisztrált egészségügyi személy megrendelésére engedik meg.
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21.1 Címkék helye

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 Gyártó
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dánia
( +45 45 75 55 55
www.natus.com

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

• Valamennyi szerelési műveletet, bővítést, módosítást vagy javítást a berendezés 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 a berendezés szervizelését vagy javítását harmadik fél végzi.
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Függ. 1 Kalibrációs algoritmus
Kalibráció során a rendszer az alábbi lépéseket végzi el:

1. Bekapcsolja a bal oldali lézert.

2. 500 ms-onként rögzíti az adatokat. Addig folytatja az adatrögzítést, amíg 3, egymástól 2 képpont távolságra lévő értéket
nem talál egymás után. (A 3 érték átlagát L1-nek nevezik.)

3. Bekapcsolja a jobb oldali lézert.

4. 500 ms-onként rögzíti az adatokat. Addig folytatja az adatrögzítést, amíg 3, egymástól 2 képpont távolságra lévő értéket
nem talál egymás után. (A 3 érték átlagét R1-nek nevezik.)

5. Megismétli az 1–4 lépéseket, hogy megkapja az L2 és R2 értékeit.

6. Összehasonlítja az L1 és L2 értékeit. Ha ezek az értékek 2 képpontnál jobban eltérnek, elölről kezdi a folyamatot az 1.
lépéstől.

7. Összehasonlítja az R1 and R2 értékeit. Ha ezek az értékek 2 képpontnál jobban eltérnek, elölről kezdi a folyamatot az
1. lépéstől.

8. Összehasonlítja az L1 és R1 közötti távolságot. Ha nincs 15–27 képponton belül, elölről kezdi a folyamatot az 1.
lépéstől.
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Függ. 2 Fejimpulzus gyűjtemények és elemzési
algoritmusok

Gyűjtési és elemzési algoritmusok
Mindkét algoritmus

• a fej és a szem sebességét vizsgálja az egyes fejimpulzusok esetében.

• megnézi mind a 250 mintát, hogy megállapítsa, egy fejimpulzust el kell-e vetni azáltal, hogy összehasonlítja az adatot a
megfelelő fejimpulzus-adattal (amelyet több ezer fejimpulzus vizsgálat határozott meg, melyet a kutatás alatt
Ausztráliai együttműködő partnereinek gyűjtöttek).

• A fejimpulzus elvetésre kerül, ha a fej- vagy szemadatok kívül esnek az alábbi feltételekből:

– Fejmozgás: A fejmozgás görbéjének olyan formájúnak kell lennie, mint amilyen a oktatógörbe.

– Szemmozgás: A szemmozgásnak egy adott határon belül kell lennie, ami összehasonlítható egymegfelelő
fejimpulzus során mért szemmozgással.

Csak elemzés algoritmus
• Miután egy fejimpulzus elfogadásra került, az adatok 2D/3D elemző ablakban történő megjelenítése előtt, a rendszer

törli a kezdeti és zárómintákat, hogy a minták számát 175-re csökkentse.

• Kielemzi a fejadatokat, hogy meghatározza a fejimpulzus csúcssebességét. (A csúcssebességet az erősítésszámolásban
használják).

Ritka esetekben az elemzésalgoritmus elutasítja a gyűjtési algoritmus által elfogadott fejimpulzust. Például,

– ha a szem sebessége 10 mintán belül nem változik, az algoritmus feltételezi, hogy a pupilla a ROI doboz szélén
található és nem követhető.

– ha az erősítés +/- 2 SD-nél jobban eltér az átlagtól.

Az elemző algoritmus általi elutasítások elkerülhetőek a vizsgálat megfelelő beállításával és a megfelelő fejimpulzus
elvégzésével.
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Függ. 3 Nyersadat fájlok értelmezése
Ezen útmutatásokat követve hozzon létre fájlt, amelyben az adatok táblázatba rendezve szerepelnek:

1. Az Exportálás válassza az XML fájlok és ASCII nyers adatok lehetőséget, majd exportálja a páciens adatait.

2. Módosítsa a szöveges fájl kiterjesztését .txt-ről .csv-re, hogy az exportált fájlt to *.csv (comma-separated values –
vesszővel tagolt értékek) fájllá alakítsa.

3. Nyissa meg a fájlt, és törölje a fejlécadatok első sorát.

A fájl formátuma a vizsgálat típusától függ:

Szempozíció vizsgálat (bámulás, aszimmetrikus eltérés, pozicionális: dinamikus és repozicionális)

A oszlop – Idő

B oszlop – Szempozíció, vízszintes jobb (a pupilla elmozdulása a középhez képest fokokban)

C oszlop – Szempozíció, függőleges jobb (a pupilla elmozdulása a középhez képest fokokban)

D oszlop – Fejpozíció W (négy részből álló adat)

E oszlop – Fejpozíció X (négy részből álló adat)

F oszlop – Fejpozíció Y (négy részből álló adat)

G oszlop – Fejpozíció Z (négy részből álló adat)

H oszlop – Abszolút szempozíció X (pupilla középen képpontban)

I oszlop – Abszolút szempozíció Y (pupilla középen képpontban)

VOR vizsgálatok (VVOR és VORS)

A oszlop – Idő

B oszlop – VOR fej (sebesség fok/másodpercben – vízszintes vizsgálat esetén ez a laterális fejmozgás, függőleges vizsgálat
esetén ez a függőleges fejmozgás)

C oszlop – VOR szem (sebesség fok/másodpercben – vízszintes vizsgálat esetén ez a vízszintes szemmozgás, függőleges
vizsgálat esetén ez a függőleges szemmozgás)

D oszlop – Fejpozíció W (négy részből álló adat)

E oszlop – Fejpozíció X (négy részből álló adat)

F oszlop – Fejpozíció Y (négy részből álló adat)

G oszlop – Fejpozíció Z (négy részből álló adat)

H oszlop – Abszolút szempozíció X (pupilla középen képpontban)

I oszlop – Abszolút szempozíció Y (pupilla középen képpontban)

Fejimpulzus (laterális/LARP/RALP)

A oszlop – Idő

B oszlop – Fej: RALP giroszkópadatok (fok/másodperc)

C oszlop – Fej: LARP giroszkópadatok (fok/másodperc)

D oszlop – Fej: Laterális giroszkópadatok (fok/másodperc)

E oszlop – Szem: vízszintes sebesség (fok/másodperc)

F oszlop – Szem: függőleges sebesség (fok/másodperc)
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Függ. 4 Nyers adat használata a látencia kiszámolásához
Ezen útmutatásokat követve hozzon létre fájlt, amelyben az adatok táblázatba rendezve szerepelnek:

1. Az Exportálás válassza az XML fájlok és ASCII nyers adatok lehetőséget, majd exportálja a páciens adatait.

2. Módosítsa a szöveges fájl kiterjesztését .txt-ről .csv-re, hogy az exportált fájlt to *.csv (comma-separated values –
vesszővel tagolt értékek) fájllá alakítsa.

3. Nyissa meg a fájlt, és törölje a fejlécadatok első sorát.

A keletkező fájl 6 oszlopot fog tartalmazni.

A oszlop – Idő

B oszlop – Fej: RALP giroszkópadatok (fok/másodperc)

C oszlop – Fej: LARP giroszkópadatok (fok/másodperc)

D oszlop – Fej: Laterális giroszkópadatok (fok/másodperc)

E oszlop – Szem: vízszintes sebesség (fok/másodperc)

F oszlop – Szem: függőleges sebesség (fok/másodperc)

4. Illesszen be egy új oszlopot (ebben a példában az új oszlop a B).

5. Az új oszlop első sorába írjon nullát (0)
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6. Az új oszlop második sorába írja be ezt a képletet
=(A2-A1)/10000+B1

7. Válassza ki a B2 cellát, másolja a vágólapra a képletet, majd illessze be a többi B cellába. A B oszlop mostantól az időt
jelképezi századmásodpercben

A látencia kiszámolásához hozzon létre egy szórásdiagramot az idővel (B oszlop) az x tengelyen, és

• a laterális fejimpulzushoz vagy a laterális giroszkópadatokat vagy a szem vízszintes sebességét ábrázolja az y
tengelyen.

• egy RALP fejimpulzushoz vagy a RALP giroszkópadatokat vagy a szem vízszintes sebességét ábrázolja az y tengelyen

• egy LARP fejimpulzushoz vagy a LARP giroszkópadatokat vagy a szem vízszintes sebességét ábrázolja az y tengelyen
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Függ. 5 Pozícióadatok közelítése
A szem- és fejpozíciók a nyers fejimpulzus-adatok használatával közelíthetőek, hogy ki tudja számolni a görbe alatti területet.

Megjegyzés •A laterális fejimpulzusokhoz használja a vízszintes sebességadatokat. LARP/RALP fejimpulzusokhoz
használja a függőleges sebességadatokat.
Az itt bemutatott eredmények számításaival kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a termékmenedzserrel az alábbi e-
mail címen: wcrumley@gnotometrics.com.
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Függ. 6 Energiagazdálkodási lehetőségek beállítása

Fontos •Fejimpulzus-adatok gyűjtésekor a számítógép mindig legyen bekapcsolva. A számítógépet ne akkumulátorról
használja.

Az áramellátási beállítások optimális teljesítményre állításával csökken annak a lehetősége, hogy a képkocka-sebesség 219
képkocka/másodperc sebesség alá csökkenne. (A rendszer elutasítja a fejimpulzusokat, ha a képkocka-sebesség 219
képkocka/másodperc sebesség alá csökken.)

Windows 7 és Windows 8 rendszerek esetében:

1. Nyissa meg a Vezérlőpanel-ot.

Windows 7 Windows 8

A. Nyomja meg aWindows key gombot.

B. Kezdje el beírni a vezérlőpult szót, amíg meg nem
jelenik a Control Panel opció.

C. Ha a rendszer kiválasztotta a Control Panel elemet,
nyomja meg az Enter billentyűt.

A. Nyomja meg aWindows key + X gombot.

B. Válassza ki a Control Panel elemet a listaopciók közül,
és nyomja meg az Enter billentyűt.

Megjegyzés •A Windows key a Alt key mellett található. A billentyű könnyen beazonosítható a rajta található
Windows logóról. Ha a billentyűzeten nincs ilyen billentyű, a Ctrl+Esc billentyűkombinációval ugyanezt a funkciót
végezheti el.

2. Kattintson a(z) Hardver és hang gombra.

3. Kattintson a(z) Áramellátási opciók gombra.

4. Válassza a nagyteljesítményű opciót.

Megjegyzés •A Nagy teljesítményű opció megjelenítéséhez lehet, hogy rá kell kattintania a További tervek
elrejtése elemre.

5. Kattintson a(z) Terv beállításainak módosítása gombra.

6. Az összes opció esetében válassza a Soha lehetőséget (az Akkumulátorról és a Csatlakoztatott opcióknál is).

7. Kattintson a(z)Módosítások mentése gombra.
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Függ. 7 LFS algoritmus
Az elemzés célja, hogy mennyiségi adatokat biztosítson a nystagmus erősségéről. Ahelyett, hogy a nystagmus gyors fázisait
érzékelné (ami gyakori eljárás a legtöbb LFS elemző algoritmus esetében), ez az algoritmus a nystagmus statisztikai profilját
építi fel, amelyből kihagyja azokat a pontokat, melyek nem lassú fázisúak. Ezt az algoritmust szabadalmi jogok védik.

A csúcs meghatározását közvetlen módon befolyásolja az Átlagolt LFS pontok csúcsszámításkor beállítása (N) aOpciók
ablakban. Tekintse meg az alábbi oldalakat:► 190 (Szemmozgatás),► 195 (Dinamikus) és► 197 (Kalorikus).)

Mikor a szoftver azonosítja a csúcsot, egy 10 másodperces ablakot hoz létre a pont körül. Ezen az ablakon belül a
legnagyobb N pontokat átlagolja a rendszer, hogy megállapítsa a csúcsot. Az irány attól függ, hogy a pozitív vagy negatív lassú
fázissebességből van-e több. Ha az automatikus csúcsmeghatározás nem elfogadható, a felhasználó manuálisan is
kiválaszthatja a csúcsot.

Az OTOSuite Vestibular LFS algoritmus a pozitív és negatív pontok számának összehasonlításával határozza meg, hogy van-e
csúcs. Az összehasonlításba a 0 fokkal rendelkező pontok nem kerülnek be. Ha a pozitív és negatív pontok aránya 40 és 60
százalék közé esik, a szoftver nem határoz meg csúcsot. Az orvosnak manuálisan kell megvizsgálnia a görbét, és megjelölnie a
csúcsot, ha úgy gondolja, hogy a görbe tartalmaz csúcsot.
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Függ. 8 Szemmozgás elutasítási kódok
A 3 lézeres szemmozgás vizsgálathoz a következő elutasítás kódok tartoznak:

Elutasítás Magyarázat

1 – Manuálisan törölve A szemmozgást manuálisan törölte a vizsgáló.

7 – A kezdési pont nem található A pont, ahonnét a páciens elkezdi a cél követését, nem
található, mert a páciens szemsebessége túl lassú volt.

8 - A kezdési pont látenciája negatív Negatív látencia, ha a pont, ahonnét a páciens elkezdi a cél
követését, ½ másodperccel az aktuális szemmozgás
kezdése előtt és az aktuális szemmozgás kezdése között
van. A negatív látencia azt jelzi, hogy a páciens
megpróbálta kitalálni, a cél merre fog menni.

9 – A látencia túl hosszú A maximális látencia 600 ms lehet. Ha a látencia értéke
nagyobb a maximális értéknél, a páciensnek túl hosszú
időbe telt követnie a stimulust.

10 – A látencia túl rövid Ha a látencia értéke kisebb, mint 100 ms, a látencia túl
rövid. Ez leggyakrabban akkor fordul elő, ha a páciens
megelőzi a célt, számít rá.

11 – A szemmozgás késleltetett A rendszer nem találja a szemmozgást, mert a szemmozgás
túl későn indult meg, nem követte a célt.

12 – A szemmozgás végső pozíciója nem követi a célt. A szemmozgás végső pozíciója nem található, mert a
szemmozgás nem követi a célt.

13 – A páciens amplitúdója a stimulus rossz irányában van A páciens és a stimulus amplitúdójának iránya ellentétes.
Ha irányuk nem azonos, a rendszer elutasítja a
szemmozgást.

15 – A kiindulási szempozíció nem megfelelő. A páciens szeme a célon van, mikor a cél elkezd mozogni.
A páciens vagy várja a célt, vagy nem működik együtt.

16 – Túl sok kihagyott képkocka A számítógép képkockákat hagy ki, így nem állapíthatóak
meg a pontos szemmozgás-paraméterek.
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Függ. 9  OTOsuite VestibularDinamikus csatlakoztatása
Az ingyenes aVOR alkalmazás letöltése
1. Nyissa meg az App Store áruházat

2. Keresse meg az aVOR alkalmazást

3. Töltse le az aVOR alkalmazást IPadjére vagy IPhone-jára (legalább 2.0-s verzióval kell rendelkeznie)

Az OTOsuite Vestibular adat exportálása az aVOR alkalmazásba
1. Válassza ki a Pácienslista elemet, majd kattintson a Exportálás fülre

2. Jelölje ki az exportálni kívánt pácienst

3. Válassza a következőt: aVOR adatok

4. Kattintson az Exportálás (az adatfájlt a következő elérési útvonalon találja meg:
c:\programdata\otometrics\OTOsuite\exports), vagy az Export to (Exportálás ide) elemre (kiválaszthatja az adatfájl
helyét)

OTOsuite Vestibular adatok továbbítása az aVOR felé
1. USB-kábel segítségével csatlakoztassa IPad vagy IPhone készülékét az ICS Impulse számítógéphez (vagy ahhoz az

készülékhez, amelyre az ICS Impulse adatokat exportálta)

2. Nyissa meg az ITunes alkalmazást a számítógépen

3. Válassza ki IPad készülékét
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4. Kattintson az alkalmazás elemre

5. A fájlmegosztás részen (görgessen lefele) kattintson az aVOR elemre

6. Az aVOR elemen belül kattintson a Fájl hozzáadása elemre
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7. Keresse meg az exportált adatfájlt

8. Jelölje ki az adatfájlt, pl.:

9. Kattintson aMegnyitás gombra, vagy húzza a fájlokat a aVOR dokumentumok részre

10. Kattintson a Szinkronizálás gombra (az adat szinkronizálását az ablak felső részén követheti nyomon)

A Dinamikus pozícionálási szemmozgás összehasonlítása az aVOR prognosztizált szemmozgással
1. Nyissa meg az aVOR alkalmazást

2. Nyissa meg és állítsa be az aVORbeállításokat, hogy elkészíthesse a potenciális diagnózist (pl.: bal hátsó szemcse)

3. 2 másodpercig érintse meg a kör alakú nyíllal jelzett ikont

4. Jelölje a megtekinteni kívánt páciensadatot, majd érintse meg a vissza nyilat (bal felső sarok)

5. A bal oldali szem mutatja az aVOR-ból származó prognosztizált szemmozgást, míg a jobb oldali szem az adatfájlból
származó szemmozgást. A vörös vonallal határolt szem mutatja a fejben megjelenített szemmozgást. A fejben lévő
szemmozgás kiválasztásához érintse meg a kívánt szemet.

6. A megjelenített, folyamatosan lejátszott fejmozgás szintén az adatfájlból származik.
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7. Ne érintse meg az IPadet. Elmozdítja az IPad giroszkópján alapuló fejet, amely befolyásolja az adatfájlból származó
fejmozgást.

Adatfájlok törlése az aVOR dokumentumokból
1. A számítógépén található ITunes alkalmazásban válassza ki IPad készülékét

2. Kattintson az alkalmazás elemre

3. A fájlmegosztás részen kattintson az aVOR elemre

4. Az aVOR dokumentumok részen jelölje ki a fájlt, majd kattintson a billentyűzeten található Törlés gombra
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Függ. 10 Szorzók XML fájlokhoz
Test Type (Vizsgálat típusa) Kifejezés az XML exportban Szorzó

Kalibráció az összes vizsgálathoz <AvgLeftCalibration>

<AvgRightCalibration>

10000

10000

Szemmozgás, Spontán és Egyéb
vizsgálat

<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> – ahogy az a bámulás grafikonon látszik 0,1

<SPV> – ahogy az a bámulás grafikonon látszik 0,1

Egyedi pont aSzemmozgás vagy
Spontán vizsgálathoz

</VW_GazeBeat> – egy egyszeri vizsgálatban rengeteg ilyen
lesz

<Velocity> 0,1

<TimeMs> 0,001

Aszimmetrikus eltérés vizsgálat <VW_SkewDevTest>

<AvgHRSkew> 0,01

<AvgVRSkew> 0,01

Egyedi szemmozgás a Szemmozgás
vizsgálathoz

<Saccade> – egy egyszeri vizsgálatban rengeteg ilyen lesz

<StimAmplitudeDeg> 0,1

<AmplitudeDeg> 0,1
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Test Type (Vizsgálat típusa) Kifejezés az XML exportban Szorzó

Fejimpulzus vizsgálat <VW_HITest>

<LeftAvgGain> 0,01

<RightAvgGain> 0,01

<LeftStdDeviation> 0,01

<RightStdDeviation> 0,01

<LeftAvgVelocity> 0,01

<RightAvgVelocity> 0,01

<CovertSaccadeLatencySDLeft> 0,01

<CovertSaccadeLatencyCoVLeft> 0,01

<CovertSaccadeAmplitudeSDLeft> 0,01

<CovertSaccadeAmplitudeCoVLeft> 0,01

<CovertSaccadeLatencySDRight> 0,01

<CovertSaccadeLatencyCoVRight> 0,01

<CovertSaccadeAmplitudeSDRight> 0,01

<CovertSaccadeAmplitudeCoVRight> 0,01

<OvertSaccadeLatencySDLeft> 0,01

<OvertSaccadeLatencyCoVLeft> 0,01

<OvertSaccadeAmplitudeSDLeft> 0,01

<OvertSaccadeAmplitudeCoVLeft> 0,01

<OvertSaccadeLatencySDRight> 0,01

<OvertSaccadeLatencyCoVRight> 0,01

<OvertSaccadeAmplitudeSDRight> 0,01

<OvertSaccadeAmplitudeCoVRight> 0,01

Egyedi Fejimpulzus <HIImpulse> – egy egyszeri vizsgálatban rengeteg ilyen lesz

<Gain> 0,0001

<PeakVelocity> 0,0001
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Test Type (Vizsgálat típusa) Kifejezés az XML exportban Szorzó

DinamikusDinamikus vizsgálat <VW_DynamicTest>

<PeakSPVTimeHRms> 0,001

<PeakSPVTimeVRms> 0,001

<PeakSPVTimeTRms> 0,001

Egyedi pont aDinamikusDinamikus
vizsgálatokhoz

<VW_DynamicBeat> – egy egyszeri vizsgálatban rengeteg
ilyen lesz

<Velocity> 0,1

<TimeMs> 0,001

Repozicionálás vizsgálat <VW_RepositioningTest>

<PeakSPVTimeHRms> 0,001

<PeakSPVTimeVRms> 0,001

<PeakSPVTimeTRms> 0,001

Egyedi pont a Repozicionálás
vizsgálatokhoz

<VW_RepositioningBeat> – egy egyszeri vizsgálatban
rengeteg ilyen lesz

<Velocity> 0,1

<TimeMs> 0,001

Kalorikusvizsgálat(tekintse meg a
Szemmozgás résztSpontán vizsgálatnál)

<VW_CaloricTest>

<PeakSPVTimeHRms> 0,001

<PeakSPVTimeVRms> 0,001

<PeakSPVTimeTRms> 0,001

<ActualTemp> csak az AirCal esetében 0,1

<SetTemp> 0,1

<Flowrate> csak az AirCal esetében 0,001

Kalorikus tok <PODS>

<SpontaneousNystagmus> 0,1

Egyedi ütés aKalorikus vizsgálatokhoz <VW_CaloricBeat> – egy egyszeri vizsgálatban rengeteg
ilyen lesz

<Velocity> 0,1

<TimeMs> 0,001
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Függ. 11 Videó méret
Rögzíthet csak szemvideót, illetve szemvideót helyszíni videóval. Egyesítheti a szem- és helyszíni videókat, ez a példa
mutatja a keletkező fájl méretét 2 perces felvétel esetén.

Szemvideó (60 képkocka/mp, szürkeskálás)

Szemvideó Szemvideó mérete

(MB)

Helyszíni videó mérete

(MB)

Audiofájl mérete

(MB)

Egyesített videó mérete

(MB)

Egyesített videó exportálási

ideje (perc)

Teljes kép (376 x
240)

65,4 21,5 5,49 181 2-5

Szem képe (160 x
120)

17,5 19,9 5,53 122 2-5

Pupilla képe (100 x
100)

12,6 20,4 5,52 135 2-5

A Vizsgálati lehetőségek-ben az Szemvideo tömörítése alapértelmezett beállítása Ki. Az alábbi példa egy tömörített és
egy tömörítetlen, 1 perces, 60 képkocka/mp sebességű Forgatásos szemvideó mérete közötti különbséget mutatja be.

Forgatásos Szemvideó (60 képkocka/mp)

Szemvideó Tömörített
szemvideó
mérete
(MB)

Tömörítetlen
szemvideó
mérete (MB)

Videó hossza (perc)

Teljes kép (320 x 240) 28 431 1
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Aszimmetria 90

Fejimpulzus 103
Kalorikus bitermális 159

Aszimmetrikus eltérés adatok
Elemzés 63
Gyűjtés 61
Infó 64

Aszimmetrikus eltérés vizsgálat 61
Automata protokoll 15
aVor 257

B
Bámulás diagram 55
Beállítás 216
Beállítások

Általános 184
Fejimpulzus 192
Intézményadatok 202
Jelentés 203
Kalorikus 197
Pozicionális 195
Szemmozgatás 190
Színek 189

Biztonság
A gyártó felelőssége 246
Megjegyzések 11
Útmutató és gyártói nyilatkozat

táblázatok 237
Biztonsági mentés 211

C
Célfelhasználók 9
Címkék 245
Csúcssebesség 92

D
Demóadatok 223
Dinamikus pozícionálási adatok

Elemzés 127
Gyűjtés 125
Infó 129

Dinamikus pozícionálási
vizsgálatok 124

Dix-Hallpike 124

E
E-mail 207
Elemzés

Aszimmetrikus eltérés adatok 63
Dinamikus pozícionálási

adatok 127
Fejimpulzus adat

Erősítés 89
Fejimpulzus adatok

Egyszeri vizsgálat 89
Kalorikus adatok 152
Repozicionálási adatok 135
Szemmozgás adatok 68
Tekintés adatok 51
VOR adatok 59

Energiagazdálkodási lehetőségek 253
Erősítés

analízis 89, 91
Erősítés aszimmetria

Fejimpulzus 90, 103
Kalorikus bitermális 159

Exportálás
ASCII 180
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PDF 180
XML 180

F
Fejimpulzus 72

Adatgyűjtés 86
Algoritmus 248
Beállítások 192
Elemzés

Egyszeri vizsgálat 89
Gyors szemmozgás 104

Folyamat adatai 114
Folyamatjelző grafikonok 113
Gyakorlógörbék ablak 86
Gyűjtés optimalizálása 81
Hex Plot 102
Infó 93
Kalibráció 76
Kalibráció ellenőrzése 78
Kijelző módosítása 94
Normatív adatok 90, 193
Páciens előkészítése 31
Szemmozgás-videó rögzítése 81
Valós idejű görbe 85
Vizsgálatok

Fejimpulzus és SHIMP 72
Fejpozíció-visszajelzés

Alapértelmezett Be
Fejimpulzus vizsgálatok 192

Fejpozíció visszajelzés
Nem használt

Aszimmetrikus eltérés
vizsgálat 191

VOR vizsgálatok 191
Fejpozíció visszajelzése 192

Alapértelmezés
LFS vizsgálatok 48, 123

Felhasználási terület 9
Felhasználói beállítás 205
Forgatás 124

G
GDT 212

Görbék
Lejátszás

Aszimmetrikus eltérés
adatok 64

Dinamikus pozícionálási
adatok 131

Repoziciós adatok 139
Szemmozgás adatai 70
Tekintés adatok 54
VOR adatok 60

Grafikonok
Színbeállítások 189

Gyakorlógörbék ablak 86
Gyors szemmozgás

Elemzés 104
Kritérium 93

H
Hallpike-Stenger 124
Hex Plot (Hatszögletű diagram) 102
Hibaelhárítás 230
Hibanaplók 215

I
Importálás 181
Indítás modul 15
Infó

Aszimmetrikus eltérés adatok 64
Bámulási adatok 53
Dinamikus pozícionálási

adatok 129
Fejimpulzus adatok 93
Kalorikus adatok 154
Repozicionálási adatok 138
Szemmozgás adatok 69
VOR adatok 60

Intézményadatok
Beállítások 202
Testreszabás 223

Iránytúlsúly
Bitermális 159
Monotermális 158
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J
Jelentés

Beállítások 172, 203
Eszköztár gombjai 177
Szerkesztés 168

Jelentés opciók áttekintése 172
Jelentéslisták

Mintalisták importálása 222
Testreszabás 171

K
Kalibráció

Algoritmus 247
Fejimpulzus 76
Kalorikus 144
Pozicionális 118
Szemmozgatás 44

Kalibráció ellenőrzése
Fejimpulzus 78
Kalorikus 146
Pozicionális 120
Szemmozgatás 46

Kalorikus
Beállítás 197
Gyűjtés optimalizálása 149
Kalibráció 144
Szemmegjelenítés a második

monitoron 149
Kalorikus adatok

Elemzés 152
Gyűjtés 150
Infó 154
Tok és pillangó elemzés 157

Kalorikus vizsgálat 149
Képernyők területének

átméretezése 16
Képernyőterületek

Átméretezés 16
Koralapú normatív adat 91
Külső monitor

Beállítás 220
Pozicionális kijelző 123
Szemmozgatás kijelző 48

L
LARP fejimpulzus vizsgálat 74

Gyűjtés optimalizálása 81
Lassú fázissebesség (LFS)

Algoritmus 255, 264
Lassú fázissebesség (SPV)

Grafikon
Dinamikus pozicionális 128
Kalorikus 153
Repoziciónálás 136
Tekintés 52

Látásgátlás
Fénymentesség igazolása 38

Látásgátló
Bal tapasz felhelyezése 38
Előkészítés 37
Eltávolítás 40
Jobb csésze felhelyezése 37
Szemüveg felhelyezése 38

Laterális teszt 72
Laterális vizsgálat

Gyűjtés optimalizálása 81
Látható gyors szemmozgások 99, 108
Lejátszás

Aszimmetrikus eltérés adatok 64
Dinamikus pozícionálási

adatok 131
Fejimpulzus adatai 110
Kalorikus adatok 156
Repoziciós adatok 139
Szemmozgás adatai 70
Tekintés adatok 54
Videofelvétel 166
VOR adatok 60

M
Második monitor

Kalorikus videó
megjelenítése 149

Pozicionális videó
megjelenítése 123

Szemmozgatás-videó
megjelenítése 48
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Megjegyzések
Hozzáadás 20
Jelentésbeállítások

áttekintése 23, 173
Szerkesztés 23
Szerkesztési eszközök 23

Minimális számítógépes
követelmények 216

Monokuláris videó Frenzel 162
Munkaállomás beállításai 207

E-mail 207
Nyelv 208

N
Navigációs panel

Leírás 14
Névjegy 214
Nézetmódok

Váltás a nézetmódok között 17
Normatív adatok 90, 193
Nyelv 208
Nyers adat

Látencia kiszámolása 250
Nyers adatok 249

Szempozíció 252
Nyersadatfájl

Fájlleírás 249
Nyilatkozat táblázatok 237

O
Oktató mód 83
Operátor 192
OTOsuite Vestibular képernyő 14

P
Páciens

Áttekintés 29
Egyesítés 28
Meglévő 26
Új 25

Páciens egyesítése 28
Páciensfájl

Páciens exportálása 180
Pácienslista 25

Chartr 180

Listaműveletek 178
Páciens importálása 181

Pillangó diagram 157, 160
Pozícióadatok

Közelítés 252
Pozicionális

Beállítások 195
Dinamikus pozícionálási vizsgálati

típus leírása 124
Elemzés

Dinamikus pozícionálási 127
Repoziciónálás 135

Gyűjtés optimalizálása 123
Kalibráció 118
Kalibráció ellenőrzése 120
Repozicionális vizsgálati típus

leírása 132
Szemmegjelenítés a második

monitoron 123
Szemmozgás-videó rögzítése 115

Pupillaérzékelés
Fejimpulzus 72
Kalorikus 142
Pozicionális 115
Szemmozgatás 41

R
RALP fejimpulzus vizsgálat 74

Gyűjtés optimalizálása 81
Referenciapont középpontba

hozása 74
Rejtett gyors szemmozgások 101, 109
Rendszerbeállítások

A rendszerbeállításokról 214
Adatbázis 209
GDT 212
Hibanaplók 215
Munkaállomás beállítások 207
Rendszergazda 205
Szemüveg firmware 214

Report (Jelentés) 168
Repositioning (Újrapozicionálás)

vizsgálatok 132
Repozicionálási adatok

Elemzés 135
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Gyűjtés 133
Infó 138

S
Semont manőver 124
SHIMP vizsgálat 72
Spontán 48
Számítógépes követelmények 216
Szemmozgás 48

Fejimpulzus-videó rögzítése 81
Külső monitor 48, 123, 149
Pozicionális videó rögzítése 115
Szemmozgatás-videó rögzítése 41

Szemmozgás adat
Gyűjtés 65

Szemmozgás adatok
Elemzés 68
Infó 69

Szemmozgás elutasítási kódok
Algoritmus 256

Szemmozgás rögzítése
Fejimpulzus videó 81
Pozicionális videó 115
Szemmozgatás-videó 41

Szemmozgás vizsgálat 65
Szemmozgatás

Aszimmetrikus eltérés vizsgálati
típus leírása 61

Beállítások 190
Elemzés

Aszimmetrikus eltérés 63
Tekintés 51
VOR 59

Gyűjtés optimalizálása 48
Kalibráció 44
Kalibráció ellenőrzése 46
Szemmegjelenítés a második

monitoron 48
Szemmozgás-videó rögzítése 41
Szemmozgás vizsgálati típus

leírása 65
Tekintés vizsgálati típus

leírása 48
VOR vizsgálati típus leírása 57

Szempozíció görbe 19
Adatgyűjtés alatt 50, 61, 67, 125,

134, 151
Elemzés megjelenítése 52, 56,

63, 68, 127, 136, 153,
158

Szemüveg 31
csatlakoztatás 219
Elhelyezés 33
Előkészítés 31
Firmware 214
Helyes illeszkedés 34
Helytelen illesztés 34
Tisztítás

Felület 31
Tükör 31

Szíj
Csere 32

Szimbólumok 244
Színbeállítások 189
Szinkronizált helyszíni videó

Telepítés 220
Szoftver

Egyéb eljárások 227
Eltávolítás 227
Frissítés 227
Specifikációk 235
Telepítés 216
Újratelepítés 228

Szorzók 261

T
Tárolási helyek 225
Tartozékok 237
Távvezérlő 16

Kompatibilis modellek 216
Vizsgálati vezérlők leírása 16

Tekintés adatok
Elemzés 51
Gyűjtés 49

Tekintés vizsgálatok 48
Telepítés 216-217
Tokelemzés 159
Tokmegjelenítés 157-158
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Törlés
Videó 21
Videó – csak rögzítés 22
Vizsgálat 21

U
Újraelemzés

Dinamikus pozícionálási
adatok 130

Fejimpulzus adatok 94
Kalorikus adatok 155
Repozicionálási adatok 138
Szemmozgás adatok 70
Tekintés adatok 53

Unilaterális gyengeség
Bitermális 159
Monotermális 158

V
Valós idejű görbe 85
Videó mérete 264
Videofelvétel 162

Fejimpulzus vizsgálat 162
helyszíni felvétel sebessége 164
szemfelvétel sebessége 164
Szemmozgás

Fejimpulzus 81
Pozicionális 115

Szemmozgatás
Szemmozgatás 41

Videolejátszás
Kalorikus adatok 156
Videofelvétel 166

Videólejátszás
Aszimmetrikus eltérés adatok 64
Dinamikus pozícionálási

adatok 131
Fejimpulzus adatai 110
Repoziciós adatok 139
Szemmozgás adatai 70
Tekintés adatok 54
VOR adatok 60

Vizsgálati környezet
Fejimpulzus 72
Pozicionális 115

Szemmozgatás 41
Vizsgálati lista

Egyszeri vizsgálatok 20
Kombinált vizsgálatok

elemzése 24
Páciens áttekintése 29

Vizsgálatok átnevezése 21
VOR adatok

Elemzés 59
Gyűjtés 57
Infó 60

VOR vizsgálatok 57
VORS 57
VVOR 57

W
Webkamera

Telepítés 220

X
XML szorzók 261
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