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1 Mô tả thiết bị

1

Mô tả thiết bị
Thiết bị phun khí nóng ICS AirCal là một thiết bị kích thích năng lượng không khí được sử dụng để gây rung giật nhãn cầu
trong các xét nghiệm VNG/ENG. Hệ thống này cung cấp kích thích nhiệt thông qua việc sử dụng dòng khí được kiểm soát
cẩn thận. Nhiệt độ dòng khí có thể được điều chỉnh trong khoảng từ 12°C đến 50°C. Hệ thống cung cấp hai nhiệt độ cài đặt
sẵn – một cho kích thích ấm và một là kích thích mát. Việc kiểm soát nhiệt độ chính xác được duy trì bằng cách sử dụng
nhiệt kế điện tử được đặt gần điểm phát dòng khí. Thiết kế tân tiến của đầu mút soi tai cho phép quan sát điểm kích
thích, đảm bảo đáp ứng có giá trị và lặp lại.

1.1

Mục đích sử dụng
Đối tượng sử dụng: Chỉ được sử dụng bởi nhân viên y tế có đủ trình độ, có vốn hiểu biết về y tế và khoa học liên quan đến
quy trình.
Công dụng: Thiết bị kích thích nhiệt không khí là thiết bị tạo ra dòng không khí đi vào ống tai với tốc độ dòng khí và nhiệt
độ có kiểm soát và được sử dụng trong xét nghiệm chức năng tiền đình thuộc hệ thăng bằng của cơ thể bệnh nhân. Kích
thích tiền đình của các ống bán khuyên tạo ra các cử động mắt không tự chủ được đánh giá và ghi lại bằng biểu đồ rung
giật nhãn cầu.

1.1.1

Quy ước trình bày
Sử dụng các câu cảnh báo, thận trọng và lưu ý
Để giúp bạn nhận biết thông tin liên quan đến việc sử dụng thiết bị hoặc phần mềm đúng cách và an toàn, sổ tay này sử dụng các
công bố về thận trọng sau đây:

Cảnh báo • Thể hiện rằng có nguy cơ gây tử vong hoặc gây tổn thương cho người sử dụng hoặc bệnh nhân.
Thận trọng • Thể hiện rằng có nguy cơ gây tổn thương cho người dùng hoặc bệnh nhân hoặc nguy cơ gây tổn thất dữ
liệu hoặc thiết bị.

Lưu ý • Thể hiện rằng bạn nên chú { đặc biệt.
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Khởi động

2.1

Sắp xếp phòng xét nghiệm

A.
B.
C.
D.
E.

Bồn rửa
Thiết bị VNG/ENG
Bàn
Tủ ở phía trên bàn
Ghế ngồi dành cho
người thực hiện xét
nghiệm
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F.
G.
H.
I.

Thanh chỉ thị đèn
Bệ kê chân
Bàn kiểm tra
Điện thoại
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ICS AirCal được thiết kế để sử dụng ở tất cả mọi độ cao phù hợp trên bàn hoặc trên xe lăn. Có thể gắn ICS AirCal với phần
cứng Chartr 200 VNG/ENG. Tốt nhất đặt ICS AirCal ở trên để thêm nước vào khi cần. Đảm bảo đầu phun có thể chạm tới
tai của bệnh nhân. Đảm bảo có thể điều chỉnh thiết bị đến độ cao mà bạn có thể xem được màng nhĩ (tức là trống tai) khi
phun.

Lưu ý • Có thể đặt ICS AirCal với 2 độ dài dây cáp khác nhau 3 m/10 feet (tiêu chuẩn) và 4 m/13 feet (mở rộng). Bạn nên
quyết định chọn loại nào trước khi mua.

2.2

Cài đặt và thiết lập

2.2.1

Bỏ các ốc vít vận chuyển
Để phòng ngừa hỏng thiết bị trong quá trình vận chuyển, vỏ bộ phận bơm khí được đóng chặt bằng các ốc vít vận chuyển.
Phải tháo các ốc vít này để di chuyển vỏ bộ phận bơm khí và nhờ đó làm giảm lượng tiếng ồn do bơm khí tạo ra. Cần giữ
các vít vận chuyển này để gắn chặt vỏ trong trường hợp cần phải vận chuyển thiết bị.

2.2.2

1.

Bỏ các ốc vít (A) và (B).

2.

Cất các ốc vít này cùng với Syringe Kit, Funnel và Allen Key.

Cài đặt cột nước
Thận trọng • Cài đặt cột nước trước khi cho nước vào bể chứa. Việc cài đặt yêu cầu phải đặt ICS AirCal nghiêng
hơn 20°. Nếu bể chứa có chứa nước, việc đặt nghiêng thiết bị có thể khiến nước chảy vào hệ thống. Điều này có
thể làm hỏng hệ thống nhưng đặt nghiêng bể chứa có thể là điều cần thiết để hệ thống vận hành ổn định và
không bị nóng quá.

Trước khi cài đặt cột nước, cần xác định cách gắn thiết bị này:
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•

Có thể gắn giá đỡ ở phía bên phải hoặc bên trái thiết bị.

•

Với thiết bị đặt xa mép bàn, khuyến cáo nên gắn giá đỡ theo chiều ngang (A).
Với thiết bị đặt tại mép bàn, khuyến cáo nên gắn giá đỡ nghiêng góc (B).

1.

Tìm túi đựng có chứa 3 ốc vít và khóa Allen được gửi kèm với giá đỡ.

2.

Với mặt giữ giá đỡ được chọn để gắn vào trần và mặt dưới của thiết bị đối diện với bạn, đặt ICS AirCal trên mặt đó.

3.

Tìm các lỗ gắn giá đỡ.

4.

Gắn khung đỡ vào thiết bị bằng cách dùng khóa Allen để vặn chặt các ốc vít.

5.

Cầm giá đỡ ở đoạn cuối để đặt mặt đáy của đầu phun, đối diện với mặt trước của thiết bị. Trượt giá đỡ trên khung
đỡ theo chiều ngang.

6.

Với thiết bị đặt ở mép bàn, nghiêng khung đỡ về phía trước cho đến hết cỡ.

7.

Đảm bảo lỗ gắn khung đỡ thẳng hàng với lỗ gắn của giá đỡ. Gắn giá đỡ với khung đơ bằng cách dùng khóa Allen để
vặn chặt ốc vít.

8.

Giữ lại khóa Allen với bộ kít xy-lanh. Bạn sẽ cần sử dụng khi cho nước vào bể chứa.
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2.2.3

Tìm hiểu các thông tin ở mặt sau của ICS AirCal

Lưu ý • Cổng USB

2.2.3.1

cho phép cập nhật phần sụn. Tham khảo Các quy trình của phần sụn ► 35

Kết nối với cầu dao đạp chân
Cầu dao đạp chân đáp ứng tiêu chuẩn giống với ICS AirCal. Gạt cầu dao đạp chân về phía sau của thiết bịr
. Nếu
ICS AirCal is được kết nối với hệ thống ICS VNG/ENG và bạn muốn sử dụng cầu dao đạp chân để bắt đầu các xét nghiệm
ngoài tưới calo, bạn cần phải bật thiết bị tưới để sử dụng cầu dao đạp chân.

2.2.3.2

Kết nối với hệ thống ICS VNG/ENG
Có thể kết nối ICS AirCal với hệ thống ICS VNG/ENG. Kết nối cột nước với phần sau của thiết bị phun và với hệ thống
ICS VNG/ENG.
Kết nối 2 thiết bị với nhau sẽ tạo thêm chức năng. Xem Activation Trigger Operation ► 19 để biết thêm thông tin.

2.2.3.3

Kết nối dây cáp nguồn điện chính
Nên kết nối ICS AirCal với một nguồn điện tường bằng cách gắn dây cáp điện với thiết bị phun ICS AirCal và cắm dây cáp
vào nguồn điện tường.
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A. Cổng kết nối dây cáp

Cảnh báo • Để tránh nguy cơ sốc điện, thiết bị này chỉ được kết nối với nguồn điện chính có tiếp đất an toàn.

2.2.3.4

Ngắt kết nối dây cáp nguồn điện chính
Phải tắt thiết bị này và bất kz thiết bị nào được kết nối có nguồn điện riêng trước khi tiến hành kết nối. để ngắt kết nối

thiết bị với nguồn điện chính, rút phích cắm ra khỏi nguồn điện chính. Không được đặt thiết bị ở vị trí khiến cho việc rút
phích cắm gặp cản trở.

2.2.3.5

Đổ nước và quy trình trước vận hành
ICS AirCal sử dụng nước để làm mát không khí. Cần phải cho nước vào bể chứa trước khi sử dụng thiết bị.

Cảnh báo • Để phòng ngừa sốc điện, phải tắt thiết bị phun ICS AirCal và ngắt kết nối với nguồn điện tường khi cho nước
vào bể chứa.

Thận trọng • Sử dụng quy trình này nếu: 1) vừa nhận ICS AirCal được vận chuyển không có nước. Thiết bị cần được cho
nước và bắt đầu sử dụng, 2) Nếu mực nước trên màn hình bằng 0 do người dùng chưa bao giờ thêm nước khi thanh
màu cam xuất hiện. 3) Nếu ICS AirCal nghiêng với góc trên 20° và bơm nước hoạt động. Nếu không đáp ứng bất kz điều
kiện nào nói trên và mực nước trên màn hình hiển thị thanh màu cam và cần phải được thêm nước, vui long xem hướng
dẫn ở mục Quy trình thêm nước: ► 17

Thận trọng • Chỉ sử dụng nước cất. Sử dụng nước thường từ vòi nước sẽ dẫn đến tích tụ khoáng chất và gây hại cho
thiết bị ICS AirCal.

Thêm nước
1.

Tắt thiết bị tưới ICS AirCal và rút phích cắm nguồn điện.
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2.

Lau bụi ở phần trên của hộp.

3.

Đứng đối diện với mặt trước, tìm nắp nhỏ ở phần sau phía bên phải. Dùng khóa Allen (được cung cấp kèm với giá
đỡ) để mở vít nắp bể chứa và tháo ra.

A. Nắp bể chứa

4.

10

Dùng khóa Allen để mở viets nắp trong và mở ra.
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A. Nắp trong

5.

Mở rộng phễu được cung cấp cùng với thiết bị phun ICS AirCal và đặt lên lỗ thêm nước vào bể chứa.
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A. Phễu

6.

Đổ nước vào phễu để thêm nước cho bể chứa.

7.

Quan sát kỹ mực nước. Đổ đầy đến đáy của nắp. KHÔNG được đổ tràn bể chứa.

8.

Lấy phễu ra.

9.

Lau khô phần nước thừa có thể tràn ra khi đóng nắp trong.

10. Đóng nắp trong lại.

Khởi động
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1.

Cắm phích của thiết bị phun vào ổ điện tường và bật thiết bị.

2.

Tắt dòng khí.

3.

Tìm công tắc khởi động ở mặt sau

4.

Ấn công tắc khởi động để bật và giữ trong 5 giây.

5.

Thả tay khỏi công tắc khởi động để tắt và đợi 5 giây.

6.

Lặp lại bước 4 và 5 tới 10 lần bật và 10 lần tắt.

7.

Ấn nút làm lạnh

8.

Nếu nhiệt độ đạt tới nhiệt độ cài đặt, lúc đó thiết bị đã được khởi động. Tiếp tục thực hiện bước 10.

.

. Giảm nhiệt độ tới 12°C.
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9.

Nếu nhiệt độ không đạt tới 12°C trong khoảng 3 phút hoặc nếu âm thanh cảnh báo nhiệt độ qua cao, nhảy đến quy
trình Khởi động với ống cong ► 13.

10. Tắt thiết bị tưới và rút phích cắm khỏi ổ điện tường.
11. Tháo nắp trong.
12. Kiểm tra xem bể chứa có đầy không. Nếu không đầy, đặt phễu vào lỗ bể chứa và thêm nước.
13. Lấy phễu ra và đóng nắp trong lại. Vặn chặt vít.
14. Đóng nắp ngoài lại và vặn chặt vít.
15. Cắm phích cắm của thiết bị tưới vào ổ điện tường và bật lên.

Lưu ý • Tốc độ dòng khí mặc định cho tưới calo là 8 l/phút. Việc vận chuyển có thể làm nút dòng khí bị lệch. Có thể
bạn sẽ phải cài đặt lại dòng khí.

Khởi động với ống cong
1.

Lấy xy-lanh cùng với ống cong và lấy nước từ bể chứa cho vào xy-lanh.

2.

Đặt đầu cuối của ống cong vào lỗ của bơm. Ống sẽ hướng về phía trước của thiết bị tưới.

3.

Khi ấn công tắc khởi động

4.

Thả tay khỏi công tắc khởi động.

5.

Ấn nút khởi động để bật và giữ 5 giây.

6.

Thả nút khởi động để tắt và đợi 5 giây.

7.

Lặp lại bước 5 và 6 trong 10 lần bật và 10 lần tắt.
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8.

Ấn nút làm lạnh

. Giảm nhiệt độ xuống 12°C.

9.

Nếu nhiệt độ đạt tới nhiệt độ cài đặt, lúc đó thiết bị tưới đã được khởi động. Tiếp tục bước 11.

10. Nếu nhiệt độ không đạt tới 12°C trong khoảng 3 phút, lặp lại bước 1 đến bước 9.
11. Tắt thiết bị tưới và rút phích cắm ra khỏi ổ điện tường.
12. Kiểm tra xem bể chứa có đầy không. Nếu không đầy, đặt phễu vào lỗ bể chứa và thêm nước.
13. Lấy phễu ra và đóng nắp trong lại. Vặn chặt vít.
14. Đóng nắp ngoài lại và vặn chặt vít.
15. Cắm phích cắm của thiết bị tưới vào ổ điện tường và bật lên.

Thận trọng • Do có khả năng đóng băng khi di chuyển, phải rút hết nước ra khỏi bể chứa trước khi vận chuyển ICS AirCal.
Xem mục Xử lý sự cố ► 34 để biết hướng dẫn rút nước.

3

Bảng Điều khiển mặt trước ICS AirCal
Phần này mô tả tất cả các phím kiểm soát vận hành thiết bị, được đặt trên bảng điều khiển mặt trước của ICS AirCal.

3.1

Nút bật/tắt thiết bị ICS AirCal
Đây là công tắc bật tắt nằm ở góc dưới bên trái của bảng điều khiển mặt trước, được sử dụng để cấp nguồn điện cho ICS
AirCal. Nút bật được thể hiện bằng ánh sáng đèn LED màu xanh và màn hình số. Khi thiết bị ICS AirCal lần đầu tiên được bật,
thiết bị ở trạng thái vận hành.
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3.2

Trạng thái chờ/vận hành
Khi ICS AirCal được bật lên, trạng thái mặc định là dòng khí sẽ được bật. Ấn nút dòng khí sẽ giúp ICS AirCal chuyển đổi giữa
trạng thái chờ và trạng thái vận hành. Ở trạng thái chờ (dòng khí tắt), bộ phận tưới sẽ được bật nhưng dòng khí, bơm nước
và không khí, quạt, các cơ chế làm ấm và làm lạnh sẽ tắt. Trạng thái chờ được khuyến nghị khi ICS AirCal được kết nối với
ICS VNG/ENG và cầu dao đạp chân được sử dụng để bắt đầu các xét nghiệm khác (ví dụ Dix Hallpike) trong phần mềm
Chartr. Tắt dòng khí khi không sử dụng thiết bị.

3.3

Nhiệt độ

3.3.1

Nhiệt độ khuyến cáo/mặc định
Nhiệt độ mặc định là 24°C khi làm lạnh và 50°C khi làm ấm.

3.3.2

Cài đặt một nhiệt độ mới

3.3.2.1

Điều chỉnh tạm thời
Để điều chỉnh nhiệt độ cho mỗi lần sử dụng ở bệnh nhân, ấn các nút.
Nút – để giảm nhiệt độ, nút + để tăng
nhiệt độ. Ấn nút nhanh nếu cần tăng khoảng nhiệt độ nhỏ hoặc ấn và giữ lâu hơn để tăng nhiệt độ nhanh hơn. Khoảng nhiệt
độ làm lạnh là từ 12°C đến 37°C. Khoảng nhiệt độ làm ấm là từ 37°C đến 50°C. Nhiệt độ có thể điều chỉnh được ở mức tăng
1/10. Để thay đổi giá trị mặc định lưu trữ nhiệt độ làm ấm hoặc làm lạnh, xem Thay đổi Các Giá trị Mặc định Lưu trữ ► 16.

3.3.3

Chuyển đổi giữa nhiệt độ làm lạnh và làm ấm
Các nút nhiệt độ làm ấm
hoặc làm lạnh
cho phép người vận hành lựa chọn kích thích mong muốn.
Nếu ICS AirCalis được kết nối với một hệ thống ICS VNG/ENG, việc lựa chọn toán tử calo (ví dụ Làm ấm Bên trái) sẽ tự
động chọn nhiệt độ trên bộ phận tưới. Do đó, không cần phải chọn thủ công. Tuy nhiên, nhiệt độ khởi động mặc định của
ICS AirCal cần phải phù hợp với nhiệt độ của toán tử calo trong danh sách của bạn (ví dụ nếu bắt đầu với Làm lạnh bên trái
– mặc định, ICS AirCal sẽ bắt đầu với việc làm lạnh). Nhiệt độ khởi động (làm lạnh hoặc làm nóng) có thể được lưu trữ.
Mặc định là làm lạnh…Xem mục Thay đổi Các Giá trị Mặc định Lưu trữ ► 16.
Lựa chọn nhiệt độ sẽ được thể hiện trên bảng hiển thị. Nếu ICS AirCal ở trạng thái vận hành, chỉ có nhiệt độ hiện đang
được lựa chọn sẽ hiển thị. Màn hình số thể hiện nhiệt độ thực và nhiệt độ cài đặt. Một khi đã lựa chọn nhiệt độ, màn hình
hiển thị sẽ nhảy cho đến khi đạt đến +/- 0,4 độ từ nhiệt độ cài đặt hoặc nhiệt độ mặc định. Thời gian để đạt đến nhiệt độ
này là <60 giây. Nếu ICS AirCal ở trạng thái chờ, cả nhiệt độ cài đặt làm ấm và làm lạnh sẽ hiển thị, và nhiệt độ thực tế sẽ
không được hiển thị.

3.4

Bộ đếm thời gian

3.4.1

Bộ đếm thời gian khuyến cáo/mặc định
Thời gian mặc định cho tưới calo là 60 giây.
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3.4.2

Cài đặt đếm thời gian mới
Để điều chỉnh thời gian, ấn các nút
. Nút – để giảm thời gian, nút + để tăng thời gian. Ấn nút nhanh nếu
cần tăng khoảng thời gian nhỏ hoặc ấn và giữ lâu hơn để tăng thời gian nhanh hơn. Khoảng thời gian là từ 1 đến 99 giây.
Để thay đổi giá trị mặc định lưu trữ khoảng thời igan, xem Thay đổi Các Giá trị Mặc định Lưu trữ ► 16
Lựa chọn khoảng thời gian sẽ được thể hiện trên bảng màn hình hiển thị. Nếu ICS AirCal ở trạng thái vận hành, màn hình
số sẽ hiển thị thời gian đã cài đặt. Một khi bộ phận tưới được khởi động bằng cách sử dụng cầu dao đạp chân hoặc bằng
nút kích hoạt trên đầu chuyển, bộ đếm thời gian thực tế sẽ đếm ngược đến 0. Sẽ có tiếng bíp khi bộ đếm đạt đến 0 để
cảnh báo người sử dụng thiết bị ngừng việc tưới. Nếu ICS AirCal ở trạng thái chờ, chỉ có thời gian đã cài đặt được hiển thị.

3.5

Tốc độ dòng khí

3.5.1

Tốc độ dòng khí khuyến cáo/mặc định
Tốc độ dòng khí mặc định cho việc tưới calo là 8 lít/phút.

3.5.2

Cài đặt tốc độ dòng khí mới
Vặn nút dòng khí sang bên phải để điều chỉnh tốc độ dòng khí. Vặn nút ngược chiều kim đồng hồ để tăng dòng khí và
theo chiều kim đồng hồ để giảm dòng khí. Khoảng tốc độ dòng khí từ 4 đến 10 lít/phút. Tốc độ dòng khí được cài đặt tùy
thuộc vào vị trí của núm.
Lựa chọn tốc độ dòng khí (chỉ với tốc độ dòng thực tế) sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển màn hình. Nếu ICS AirCal ở
trạng thái vận hành, màn hình kỹ thuật số sẽ hiển thị tốc độ dòng khí thực tế. Nếu ICS AirCal ở trạng thái chờ, màn hình
sẽ tắt.

3.6

Âm lượng
Một tiếng bíp sẽ được phát ra khi bộ đếm thời gian đạt tới 0 để cảnh báo người sử dụng ngừng tưới. Tiếng bíp có tần số 2000
Hz sẽ được hiển thị.

3.6.1

Cài đặt âm thanh mặc định
Tiếng bíp mặc định được cài đặt ở mức độ 2.

3.6.2

Cài đặt âm lượng mới
Để điều chỉnh âm lượng của tiếng bíp, ấn và giữ nút
cho đến khi đạt âm lượng của tiếng bíp phát ra mà bạn mong
muốn như mặc định. Có 4 mức âm lượng. Để thay đổi giá trị mặc định lưu trữ của âm lượng tiếng bíp, xem Thay đổi Các
Giá trị Mặc định Lưu trữ ► 16.

3.7

Thay đổi Các Giá trị Mặc định Lưu trữ
Thay đổi tất cả các thông số cài đặt đến giá trị mong muốn. Quyết định giá trị nhiệt độ mà ICS AirCal khởi động. Ấn và giữ
nút nhiệt độ làm ấm
hoặc làm lạnh
trong 3 giây để cài đặt tất cả các giá trị mặc định (nhiệt độ làm ấm và
làm lạnh, nhiệt độ khởi động, bộ đếm thời gian và âm lượng tiếng bíp). Tiếng bíp 1 giây sẽ phát ra để xác nhận rằng các
giá trị cài đặt mặc định đã được lưu trữ. Cần ghi nhớ, nhiệt độ khởi động mặc định của ICS AirCal cần phải phù hợp với
nhiệt độ của toán tử calo đầu tiên trong danh sách của bạn (ví dụ, nếu bạn bắt đầu với Làm lạnh Bên Trái – mặc định
AirCal sẽ bắt đầu với việc làm lạnh).
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3.8

Hiển thị mực nước
Mực nước của phần nước nằm trong bể chứa sẽ dược hiển thị. Biểu tượng

thể hiện rằng bể chứa nước đã đầy và một

thanh màu xanh sẽ được hiển thị. Biểu tượng
thể hiện rằng bể chứa nước đầy một nửa và một thanh màu xanh sẽ
hiển thị. Khi chuyển từ mức đầy một nửa sang trạng thái rỗng, thanh sẽ chuyển từ màu xanh sang màu cam, điều này thể
hiện rằng bể chứa nước cần được làm đầy lại. Và biểu tượng

3.8.1

thể hiện rằng bể chứa nước đang rỗng.

Quy trình thêm nước cho bể chứa:
Thận trọng • KHÔNG sử dụng quy trình làm đầy lại này nếu: 1) ICS AirCal vừa mới được tiếp nhận ở dạng thùng khô. Bể
cần được đổ đầy và mồi nước, 2) Nếu mực nước trên màn hình hiển thị xuống tới 0 do người sử dụng chưa từng làm
đầy lại khi thanh màu cam xuất hiện. 3) Nếu ICS AirCal nghiêng góc hơn 20° với bơm nước đang hoạt động. Nếu có
một trong số các tiêu chí nói trên, vui lòng tham khảo mục Khởi động ► 5 và thực hiện Quy trình Làm đầy và mồi ►
9.

Thận trọng • Chỉ sử dụng nước cất. Việc sử dụng nước thông thường từ vòi nước sẽ dẫn đến việc lắng đọng của các
khoáng chất và sẽ gây hại cho thiết bị ICS AirCal.

1.

Tắt ICS AirCal và ngắt kết nối với ổ cắm điện treo tường.

2.

Lau bụi nếu có ở trên ICS AirCal trước khi mở khoang để làm đầy lại bể chứa.

3.

Đứng đối diện với bảng điều khiển mặt trước của ICS AirCal. Ở mặt bên phải phía sau là một cái nắp nhỏ. Dùng chìa
khóa Allen (được cung cấp kèm theo giá bộ tưới) để tháo nắp và bỏ nắp ra.

4.

Dùng chìa khóa Allen để tháo nắp phía trong và bỏ nắp ra.

5.

Mở rộng phễu được cung cấp kèm theo ICS AirCal.

6.

Đặt phễu vào lỗ làm đầy lại bể chứa.

7.

Đổ nước vào phễu để làm đầy bể chứa.

8.

Giám sát chặt chẽ mực nước. Đổ nước vào phần đáy của miệng bể chứa. KHÔNG đổ tràn bể chứa.

9.

Nếu nước tràn ra các lỗ nhỏ nơi đặt nắp trong, lau sạch phần nước tràn này trước khi đóng nắp trong lại.

10. Đóng nắp trong lại và vặn chặt ốc.
11. Đóng nắp ngoài lại và vặn chặt ốc.
12. Cắm ICS AirCal vào ổ cắm điện treo tường và bật ICS AirCal.

Thận trọng • Do khả năng đông đá trong quá trình vận chuyển, cần phải thoát nước từ bể chứa trước khi vận chuyển ICS
AirCal. Xem Khắc phụ sự cố ► 34 để biết hướng dẫn thoát nước.
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Cột nước & cầu dao đạp chân ICS AirCal

4.1

Cột nước
Có thể giữ cột nước theo cách thoải mái nhất cho người sử dụng. Việc kích hoạt thời gian chảy bằng nút kích hoạt nằm
ở cột nước. Có thể bật và tắt đèn của ống soi bằng cách sử dụng nút nằm ở phía sau của tay cầm bên dưới thấu kính.

Lưu ý • Tắt đèn khi không sử dụng.

Lưu ý • Biểu tượng thận trọng thể hiện rằng không được đặt gương phản xạ vào trong tai khi không có gương phản
xạ ngoài sử dụng một lần đi kèm với nó.

A. Gương phản xạ trong
B. Nút kích hoạt thời gian dòng

C. Thấu kính ống soi toàn màn hình
D. Nút bật/tắt

chảy

18
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4.1.1

Gương phản xạ
Cảnh bảo • Không được đặt trực tiếp gương phản xạ trong vào tai của bệnh nhân.

Phải luôn đặt gương phản xạ ngoài sử dụng một lần lên cột nước trước khi tiến hành tưới nước vào tai bệnh nhân. Gương
phản xạ ngoài chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất.

4.1.2

Thấu kính
Có thể vệ sinh thấu kính bằng một miếng vải như vải vệ sinh kính Otometrics (phần # 7590527). Nếu thấu kính được xử lý sai
cách và bị vỡ, có thể mua một thấu kính mới. Trượt để tháo thấu kính bị vỡ và chèn vào một thấu kính mới. Xem mục
9.1 để biết danh sách Phụ kiện.

4.1.3

Nút bật/tắt đèn
Cần bật đèn trong quá trình tưới nhằm quan sát màng nhĩ (màng tai) để đảm bảo rằng dòng chảy không khí đi đúng
hướng. Đèn được bật sáng mặc định khi ICS AirCal ở trạng thái vận hành. Đèn sẽ phát sáng khi xét nghiệm calo/bộ tưới
calo được bắt đầu bằng cách ấn cầu dao đạp chân hoặc nút kích hoạt trên cột nước để xác nhận khởi động thiết bị. Nếu
ICS AirCal không được sử dụng trong 10 phút, đèn sẽ tự động tắt.

4.1.4

Vận hành nút kích hoạt
Nếu dòng chảy không khí được bật và nhiệt độ lệch +/- 0,4 giá trị cài đặt, ấn nút kích hoạt trên tay cầm để khởi động bộ
đếm ngược thời gian và bật đèn trong cột nước (phải đạt tới nhiệt độ cài đặt để bắt đầu đếm thời gian và để đèn sáng
lên).
Nếu ICS AirCal được kết nối với một hệ thống ICS VNG/ENG:
Trong VNG, lần ấn đầu tiên cũng sẽ khở động viêc truy vết và các lần ấn tiếp theo sẽ khởi động bộ ghi hình video hoặc trung
tâm đồ thị vết tùy thuộc vào cấu hình của phần mềm.
Trong ENG, lần ấn đầu tiên cũng sẽ khở động viêc truy vết và các lần ấn tiếp theo sẽ trung tâm đồ thị vết.
Nếu máy tính được bật lên nhưng phần mềm Otometrics VNG/ENG không chạy, thời gian dòng chảy có thể được kích
hoạt bằng cách ấn nút kích hoạt thời gian dòng chảy trong 5 giây. Các chức năng của nút kích hoạt thời gian dòng chảy
vận hành song song với cầu dao đạp chân trên cột nước.
Ấn nút kích hoạt trên tay cầm nhiều hơn một lần sẽ KHÔNG ngừng hay khởi động bộ đếm ngược thời gian.
Nếu tắt dòng chảy không khí, ấn nút kích hoạt trên tay cầm sẽ KHÔNG khởi động bộ đếm ngược thời gian.

4.2

Cầu dao đạp chân

4.2.1

Vận hành
Cầu dao đạp chân được sử dụng để kích hoạt bộ đếm thời gian dòng chảy.
Nếu hệ thống ICS VNG/ENG được kết nối và xét nghiệm calo đã được lựa chọn trong phần mềm, lần ấn cầu dao đạp chân
đầu tiên sẽ khởi động bộ đếm thời gian và ghi lại đồ thị trong phần mềm; những lần đạp tiếp theo sẽ điều chỉnh trung tâm
đồ thị vết (ENG/VNG) hoặc khởi động ghi video (chỉ với VNG).
Nếu máy tính được bật lên nhưng phần mềm Otometrics VNG/ENG không hoạt động, thời gian dòng chảy có thể được
kích hoạt bằng cách ấn cầu dao đạp chân trong 5 giây. Các chức năng của cầu dao đạp chân vận hành song song với nút
kích hoạt thời gian dòng chảy trên cột nước.
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Ấn cầu dao đạp chân nhiều hơn 1 lần sẽ KHÔNG ngừng hay khởi động lại bộ đếm ngược thời gian.
Nếu ICS AirCal ở trạng thái chờ, ấn cầu dao đạp chân sẽ KHÔNG khởi động bộ đếm ngược thời gian. Ở trạng thái chờ, cầu dao
đạp chân có thể khởi động bất kz xét nghiệm nào trong phần mềm ICS VNG/ENG.

5

Tiến hành tưới calo

5.1

Chuẩn bị cho xét nghiệm
Bật thiết bị bằng cách ấn công tắc ở góc dưới bên trái của bảng điều khiển mặt trước. Nhiệt độ mặc định (làm lạnh là
nhiệt độ mặc định của nhà sản xuất) sẽ tự động được lựa chọn và được thể hiện bởi ánh sáng xanh của đèn LED và màn
hình kỹ thuật số. Nhiệt độ thực tế sẽ bật sáng cho đến khi đạt đến nhiệt độ cài đặt. Mất khoảng 60 giây để đạt đến nhiệt
độ cài đặt khi lần đầu tiên bật thiết bị. Khi đạt đến nhiệt độ cài đặt (±0,4°C), màn hình hiển thị nhiệt độ thực tế sẽ ngừng
phát sáng.
Sử dụng ống soi thông thường hoặc cột nước có dòng chảy không khí tắt, kiểm tra ống tai xem có ráy tai không và đồng thời
để xác định hướng tốt nhất của dòng chảy không khí. Ống tai phải sạch ráy tai hoàn toàn. Nếu không, phải lấy ráy tai trước
khi kích thích. Không sử dụng nước để loại bỏ ráy tai do điều này sẽ khiến nhiệt độ trong ống tai thấp hơn so với nhiệt độ
mong muốn do phần nước còn sót lại trong ống tai.
Cần chắc chắn rằng bệnh nhân đã nằm ở tư thế đúng, ở tư thế nằm ngửa với đầu nghiêng góc 30º.

5.2

Quy trình xét nghiệm
Tiến hành từng bước trong 4 lần tưới nước như sau:
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1.

Chắc chắn rằng gương phản xạ đã được đặt lên cột nước.

2.

Hướng dẫn bệnh nhân mở mắt (VNG) hoặc nhắm mắt (ENG).

3.

Đeo kính bảo hộ với VNG. Yêu cầu bệnh nhân nhắm mắt với ENG.

4.

Bắt đầu thu thập đáp ứng và bắt đầu tưới nước.

Otometrics - ICS AirCal
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5.

Bắt đầu thực hiện tưới nước cho bệnh nhân trong 20-30 giây.

6.

Khi đạt tới thời gian, ICS AirCal sẽ phát ra một tiếng bíp, tháo cột nước ra khỏi tai của bệnh nhân và tiếp tục quy
trình.

7.

Ngay sau khi đáp ứng đạt đỉnh, cho phép bệnh nhân nằm yên.

8.

Thu thập dữ liệu chuyển động mắt cho đến khi giảm đáp ứng.

9.

Bỏ gương phản xạ và cẩn thận đặt cột nước vào giá đỡ.

Nếu ICS AirCal được kết nối với một hệ thống ICS VNG/ENG, những lần ấn công tắc kích hoạt thời gian dòng chảy tiếp theo
sẽ điều chỉnh trung tâm đồ thị vết đối với VNG/ENG hoặc bắt đầu ghi video đối với VNG. (Nếu được cài đặt, cầu dao đạp
chân cũng sẽ giúp khởi động và điều chỉnh trung tâm đồ thị vết hoặc bắt đầu ghi video).

6

Tính an toàn của hệ thống ICS AirCal
Hướng dẫn này có chứa các thông tin, thận trọng và cảnh báo cần tuân thủ nhằm đảm bảo sự vận hành an toàn của hệ
thống ICS AirCal. Cần luôn tuân thủ các quy tắc và quy chế quốc gia tại địa phương nếu có.
Khi thiết bị ICS AirCal được sử dụng cùng với một thiết bị xét nghiệm, hãy đảm bảo tuân thủ tất cả các thông tin, thận
trọng và cảnh báo trong Hướng dẫn Sử dụng dành cho thiết bị xét nghiệm đó. Để biết thông tin an toàn liên quan đến
mô-đun xét nghiệm và các thiết bị xét nghiệm, xem sách hướng dẫn cụ thể.

6.1

Các biểu tượng được sử dụng
Tuân thủ hướng dẫn sử dụng
IEC 60601-1
Table D.2 #10

Tham khảo hướng dẫn sử dụng
Thể hiện rằng người dùng cần tham khảo hướng dẫn sử dụng.
ISO 15223-1
Symbol 5.4.3 and
IEC 60601-1
Table D.1 #11

Thận trọng
Thể hiện rằng người sử dụng cần tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết các thông tin thận trọng như các
cảnh báo và thận trọng không được biểu hiện trên chính thiết bị y tế đó vì nhiều lý do khác nhau.
ISO 15223-1

Tham khảo Cột nước & cầu dao đạp chân ICS AirCal ► 18.

Symbol 5.4.4 and
IEC 60601-1
Table D.1 #10

Otometrics - ICS AirCal
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Ứng dụng loại BF

IEC 60601-

Đáp ứng các yêu cẩu loại BF của IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 và EN 606011:2006+A1:2013.

1:2005+AMD1:2012
EN 606011:2006+A1:2013

Con dấu xác nhận tuân thủ CE

93/42/EEC

Dấu xác nhận thể hiện tình trạng tuân thủ với Chỉ thị 93/42/EEC và Chỉ thị RoHS (2011/65/EU) về Thiết bị
Y tế.
Ký hiệu phân loại UL
MEDICAL – Trang thiết bị y tế nói chung có thể gây sốc điện, cháy hoặc các nguy cơ cơ học khác theo
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-6:11(R16)
Nằm ở bảng điều khiển mặt trước. Nút bật/tắt nguồn điện.

Nằm ở bảng điều khiển mặt sau. Cổng cầu dao đạp chân
Nằm ở bảng điều khiển mặt sau. Cổng hệ thống ICS VNG/ENG

Nằm ở bảng điều khiển mặt sau. Cổng kết nối máy tính (được sử dụng để nâng cấp vi chương trình và
phát triển tương lai)
Nằm ở bảng điều khiển mặt sau. Nút mồi nước cho bể chứa nước.
Không tái sử dụng.
Thể hiện rằng thiết bị y tế chỉ được sử dụng cho một mục đích hoặc chỉ sử dụng cho một bệnh nhân duy
nhất trong một quy trình.
ISO 15223-1
Symbol 5.4.2

(Liên quan đến các phụ kiện cụ thể)
Thiết bị điện được quy định trong Chỉ thị 2012/19/EU về rác thải là thiết bị điện và điện tử (WEEE).

EN 50419

Tất cả các sản phẩm điện và điện tử, pin và bộ tích điện phải được thu thập riêng khi hết tuổi thọ. Yêu
cầu này được áp dụng trong Liên minh Châu Âu. Không được hủy bỏ những sản phẩm này dưới dạng
rác thải đô thị không phân loại.
Bạn có thể gửi trả thiết bị và phụ kiện cho Natus Medical Denmark ApS, hoặc nhà cung cấp của Natus
Medical Denmark ApS. Bạn cũng có thể liên hệ với các cơ quan chức năng để biết cách hủy bỏ thiết bị.
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6.2

Các lưu ý cảnh báo
Các sản phẩm của Natus Medical Denmark ApS ICS không được thiết kế nhằm mục đích sử dụng cùng với bất kz thiết
bị nào chưa được Natus Medical Denmark ApS phê duyệt. Sự kết hợp của các phần chưa được phê duyệt có thể làm
tăng nguy cơ rò rỉ điện. Tất cả các phần của ICS AirCal đều phù hợp để sử dụng trong môi trường của bệnh nhân.
1.

Vì lý do an toàn và nhằm tránh mất quyền lợi bảo hành, ICS AirCal chỉ nên được bảo dưỡng bởi nhân viên bảo dưỡng
được ủy quyền. Trong trường hợp có lỗi hỏng, hãy viết bản mô tả chi tiết (các) lỗi hỏng và liên hệ với nhà cung cấp.
Không sử dụng thiết bị có lỗi hỏng.

2.

Để thiết bị ở nơi tránh xa các chất lỏng. Không được để hơi ẩm đi vào trong thiết bị. Hơi ẩm trong thiết bị có thể
làm hỏng thiết bị và điều này có thể dẫn đến nguy cơ sốc điện cho người sử dụng hoặc bệnh nhân.

3.

Để tránh nguy cơ sốc điện, thiết bị này chỉ nên được kết nối với nguồn điện chính có tiếp đất an toàn.

4.

Không sử dụng thiết bị khi có các chất dễ cháy (khí ga) hoặc trong môi trường giàu oxy.

5.

Không có bộ phận nào có thể ăn, đốt cháy hoặc được sử dụng cho các mục đích khác ngoài các ứng dụng được đưa ra
ở mục Mục đích Sử dụng trong sách hướng dẫn này.

6.

Có thể hủy bỏ thiết bị như rác thải điện tử thông thường theo các quy chế tại địa phương.

7.

Vì lý do an toàn và do ảnh hưởng trên EMC, các phụ kiện được kết nối với bộ lắp đặt bên ngoài của thiết bị
phải giống hệt với loại được cung cấp cùng hệ thống.

8.

Không được đặt gương phản xạ của cột nước vào trong tai của bệnh nhân khi chưa gắn gương phản xạ ngoài sử dụng
một lần trước. Đặt cẩn thận gương phản xạ vào tai của bệnh nhân. Tránh dùng lực quá mạnh hoặc ấn quá sâu do điều
này có thể gây tổn thương.

9.

ICS AirCal được chỉ định sử dụng trong môi trường điện từ trong đó có kiểm soát nhiễu xạ. Khách hàng hoặc người
dùng của ICS AirCal có thể giúp ngăn ngừa nhiễu điện từ bằng cách duy trì khoảng cách tối thiểu giữa các thiết bị
thông tin có tần số điện từ (RF) xách tay và di động.

10. Lâp tức ngừng sử dụng thiết bị nếu có kích ứng da hoặc khó chịu.
11. Chỉ sử dụng nước cất khi đổ đầy hoặc đổ đầy lại bể chứa nước. Việc sử dụng nước thông thường từ vòi nước sẽ dẫn
đến lắng đọng khoáng chất và sẽ gây hại cho ICS AirCal.
12. Các thông số cài đặt mặc định được khuyến cáo nhằm mang lại kích thích có thể tạo ra đáp ứng tương ứng với việc
tưới nước. Thời gian kéo dài trên 60 giây hoặc thông số cài đặt nhiệt độ khác có thể khiến bệnh nhân thấy khó chịu.
13. Các thiết bị phụ kiện được kết nối với các giao diện kỹ thuật số và tương tự phải được chứng nhận đáp ứng tiêu
chuẩn IEC tương ứng (tức là IEC 950 đối với các thiết bị xử lý dữ liệu và IEC 60601-1 với trang thiết bị y tế). Ngoài ra,
tất cả các cấu hình phải tuân thủ tiêu chuẩn hệ thống IEC 60601-1-1. Tất cả những người kết nối thiết bị bổ sung vào
phần nhận tín hiệu hoặc phát tín hiệu phải thiết lập cấu hình cho hệ thống y tế, và do vậy những người này phải chịu
trách nhiệm về việc hệ thống đáp ứng với các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống IEC 60601-1-1. Nếu không chắc chắn,
hãy hỏi ý kiến bộ phận dịch vụ kỹ thuật hoặc đại diện tại địa phương.
14. Thiết bị tưới ICS AirCal cần phải được cài đặt và đưa vào sử dụng theo các thông tin của EMC được cung cấp trong
sách hướng dẫn này. Các thiết bị thông tin truyền thông tần số vô tuyến (RF) xách tay và di động có thể ảnh hưởng
đến thiết bị điện y tế. Thiết bị tưới ICS AirCal có thể bị nhiễu bởi các thiết bị khác có yêu cầu phát xạ CISPR.
15. Việc sử dụng các phụ kiện và dây cáp khác với những loại được nêu cụ thể trong danh sách Phụ kiện ở sách
hướng dẫn này có thể dẫn đến tăng phát xạ hoặc giảm tính miễn nhiễm của thiết bị tưới ICS AirCal.
16. Chúng tôi khuyến cáo không nên đặt thiết bị chồng lên các thiết bị khác (ngoại trừ ICS Chartr 200 VNG/ENG, theo
mô tả ở mục 2.1 Sắp xếp phòng ► 5 hoặc đặt ở nơi có thông khí kém do điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả
hoạt động của thiết bị. Nếu thiết bị được đặt chồng lên hoặc đặt gần với các thiết bị khác, hãy đảm bảo rằng việc
vận hành của thiết bị không bị ảnh hưởng.

6.3

Nhà sản xuất
Natus Medical Denmark ApS
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6.3.1. Trách nhiệm của nhà sản xuất
Nhà sản xuất chịu trách nhiệm về các ảnh hưởng đối với tính an toàn, độ tin cậy và hiệu quả của thiết bị chỉ khi:
•

Tất cả các việc vận hành lắp đặt, mở rộng, điều chỉnh lại, hiệu chỉnh hoặc sửa chữa được tiến hành bởi chính nhà
sản xuất thiết bị hoặc nhân sự được nhà sản xuất ủy quyền.

•

Việc cài đặt của nguồn điện được kết nối với thiết bị tuân thủ các yêu cầu của EN/IEC.

•

Thiết bị được sử dụng theo đúng hướng dẫn sử dụng.

Nhà sản xuất có quyền từ chối tất cả các trách nhiệm về vận hành an toàn, tin cậy và hiệu quả của thiết bị do các bên khác bảo
dưỡng hoặc sửa chữa.

7

Bảo dưỡng, vệ sinh và bảo trì
Cảnh báo • Không được phép tháo rời ICS AirCal trong bất kz tình huống nào. Hãy liên hệ với nhà cung cấp. Chỉ những
người được ủy quyền mới được phép kiểm tra hoặc bảo dưỡng các bộ phận trong ICS AirCal.

7.1

Bảo dưỡng
Vì l{ do an toàn và để tránh mất quyền lợi bảo hành, việc bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị điện y tế chỉ nên được thực
hiện bởi chính nhà sản xuất thiết bị hoặc bởi nhân viên bảo dưỡng ở cơ sở được ủy quyền. Trường hợp có lỗi hỏng, hãy viết
một bản mô tả chi tiết (các) lỗi hỏng và liên hệ với nhà cung cấp. Không sử dụng thiết bị có lỗi hỏng.

7.2

Vệ sinh
Giữ vệ sinh thiết bị và tránh bám bụi. Để vệ sinh hộp ngoài hoặc cột nước, dùng một miếng vải hơi ẩm mềm có tẩm một
lượng nhỏ chất tẩy rửa nhẹ.
Để thiết bị cách xa các chất lỏng. Không được để hơi ẩm đi vào trong thiết bị. Hơi ẩm trong thiết bị có thể làm hỏng thiết
bị và điều này có thể dẫn đến sốc điện cho người sử dụng hoặc bệnh nhân.

Thấu kính trên cột nước
Có thể vệ sinh thấu kính bằng vải chuyên dụng như vải lau kính Otometrics (phần # 7590527).
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Gương phản xạ (ngoài)
Gương phản xạ là vật tư tiêu hao và chỉ được sử dụng một lần. Không khuyến cáo vệ sinh gương phản xạ. Có thể đặt mua
các gương phản xạ bổ sung (phần # 8- 62-44100 – Số lượng 25) từ Natus Medical Denmark ApS hoặc đại diện tại địa
phương.

Hủy bỏ
Không có yêu cầu đặc biệt liên quan đến việc hủy bỏ gương phản xạ (ngoài) tức là có thể hủy bỏ bộ phận này theo các quy
chế tại địa phương.

7.3

Bảo trì
Hiệu chuẩn
Không yêu cầu hiệu chuẩn hệ thống này. Phải luôn tuân thủ các quy tắc và quy chế quốc gia tại địa phương nêu có. Tuy
nhiên,nếu hệ thống không hoạt động như mong đợi, lúc đó có thể cần phải tiến hành hiệu chuẩn.

8

Các tài liệu tham khảo khác
Để biết thông tin chi tiếp hơn, xem Sách hướng dẫn trên CD mục # 8-49-91500.

9

Các tiêu chuẩn kỹ thuật
ICS AirCal thuộc loại 1079 do Natus Medical Denmark ApS sản xuất.

Môi trường vận hành
Nhiệt độ

+15°C đến +35°C (59°F đến +95°F)
Vận hành ở nhiệt độ dưới -20°C (-4°F) hoặc trên +60° C (140°F) có thể gây
hỏng thiết bị vĩnh viễn.

Độ ẩm tương đối

<90%, 35°C không nén

Áp suất không khí

600 hPa đến 1060 hPa

Bảo quản và xử lý

26

Nhiệt độ

-25°C đến +60°C (-13°F đến +140°F)

Độ ẩm tương đối

<90%, 35°C không nén

Áp suất không khí

500 hPa đến 1060 hPa

Bể chứa

Nếu ICS AirCal được bảo quản trong thời gian lâu dài và không sử dụng hoặc
khi được vận chuyển, cần phải để bể chứa rỗng.

Otometrics - ICS AirCal

9 Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn
Tính an toàn

Nhóm I, Loại BF, IPX0.
Đáp ứng:
IEC 60601-1:2005+A1:2012
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-6:11(R16)

EMC

IEC 60601-1-2

Tính năng
Khoảng nhiệt độ kích thích

12° đến 50°C

Kích thích lạnh

12° đến 37°C (Cài đặt khuyến cáo: 24°C)

Kích thích ấm

37° đến 50°C (Cài đặt khuyến cáo: 50°C)

Cách đọc nhiệt độ

Số

Thời gian đạt nhiệt độ

< 60 giây

Độ chính xác nhiệt độ

+/- 0,4°C

Khoảng thời gian

+/- 0,4°C 1 đến 99 giây (Cài đặt khuyến cáo: 60 giây)

Khoảng tốc độ dòng

4 - 10 l/phút (Cài đặt khuyến cáo: 8 l/phút)

Độ chính xác tốc độ dòng

+/- 0,4 l/phút

Kích thước
Chiều rộng

34,3 cm (13,5 inches)

Chiều ngang

30,5 cm (12 inches)

Chiều cao

10,2 cm (4 inches)

Khối lượng
Với bể chứa rỗng

7,9 kg (17,5 lbs)

Với bể chứa đầy

8,2 kg (18 lbs)

Nguồn điện
Điện thế đầu vào

100-240 VAC 50/60 Hz

Mức tiêu thụ điện

<192 VA

Cầu chì

T 1,6H 250V

Bộ phận áp dụng
Bộ phận áp dụng của ICS AirCal là đầu của thiết bị phun.
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Tính năng thiết yếu
ICS AirCal không có tính năng thiết yếu.

9.1

10

Các phụ kiện và dây cáp
Bộ phận

Mã số bộ phận

Gương phản xạ (Số lượng 25)

8-62-44100

Thấu kính (Số lượng 1)

8-35-33300

Bộ kít xy-lanh (gồm phễu)

8-62-46300

Phễu

1-12-66100

Giá đỡ cho đầu phun

8-62-46200

CD Hướng dẫn

8-49-91500

Dây cáp 7-pin mini-DIN (Chartr 200, Hortmann Vestlab)

8-71-90400

9-pin-subminiature to 7-pin mini-DIN (Chartr XP)

8-71-90300

Cầu dao đạp chân

8-35-39700

Dây điện, IEC dùng trong bệnh viện

7630024

Dây điện, Tiêu chuẩn, Châu Âu

8-71-240

Dây điện, Anh

8-71-80200

Lưu ý về EMC (Tương thích điện từ)
•

ICS AirCal là một phần của hệ thống điện y tế và do đó cần phải thận trọng an toàn đặc biệt. Vì lý do này, phải tuân
thủ chặt chẽ các hướng dẫn cài đặt và vận hành được mô tả trong tài liệu này.

•

Các thiết bị thông tin liên lạc cầm tay và di động như điện thoại di động có thể gây nhiễu chức năng của ICS AirCal.

IEC 60601 1-2:2014 và EN 60601-1-2:2015
Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất – phát xạ điện từ dành cho tất cả các thiết bị và hệ thống
ICS AirCal được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ đặc biệt dưới đây. Người sử dụng ICS AirCal cần đảm bảo rằng thiết bị được sử dụng trong môi
trường này.
Thử nghiệm phát xạ

Tuân thủ

Môi trường điện từ - Hướng dẫn

Phát xạ tần số vô

Nhóm 1

ICS AirCal chỉ sử dụng năng lượng tần số vô tuyến cho chức năng nội tại của nó. Do đó, các phát

tuyến (RF)CISPR11

Otometrics - ICS AirCal

xạ RF từ thiết bị là rất thấp và không gây nhiễu các thiết bị điện ở gần.
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Phát xạ tần số vô

Nhóm A

ICS AirCal phù hợp để sử dụng trong môi trường bệnh viện và phòng khám.

tuyến (RF)CISPR11
Phát xạ sóng điều hòa

Lưu {: đặc tính của CÁC PHÁT XẠ của thiết bị này giúp cho thiết bị phù hợp sử dụng trong môi
trường bệnh viện và công nghiệp (CISPR 11 nhóm A). Nếu sử dụng trong môi trường sống (là nơi

Tuân thủ

thường yêu cầu thiết bị loại B), thiết bị này có thể không được bảo vệ đầy đủ khỏi các dịch vụ

IEC61000-3-2
Dao động điện thể/phát xạ

thông tin tần số vô tuyến. Người sử dụng có thể sẽ cần phải thực hiện các biện pháp giúp hạn chế
như đổi vị trị hoặc đổi hướng của thiết bị.

Tuân thủ

chập chờn IEC 61000-3-3

Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất – miễn nhiễm điện từ cho tất cả thiết bị và hệ thống

ICS AirCal được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ đặc biệt dưới đây. Người sử dụng ICS AirCal cần đảm bảo rằng thiết bị được sử dụng trong môi
trường này.
Thử nghiệm miễn nhiễm

IEC 60601

Cường độ đáp ứng

Môi trường điện từ - Hướng dẫn

Cường độ thử nghiệm
Phóng tĩnh điện (ESD)IEC

+/- 8 kV tiếp xúc

+/- 8 kV tiếp xúc

Sàn nhà nên làm bằng gỗ, lát xi măng hoặc ceramic.

61000-4-2

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

Nếu sàn được phủ vật liệu tổng hợp, độ ẩm tương đổi

+/- 8 kV, +/- 15 kV không khí

+/- 8 kV, +/- 15 kV không khí

tối thiểu là 30 %.

Đột biến/quá độ điện nhanh

+/- 2 kV cho các dây điện

+/- 2 kV cho các dây điện

Chất lượng nguồn điện chính nên ở mức đặc trưng cho

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV cho các dây điện đầu
vào/đầu ra

+/- 1 kV cho các dây điện đầu
vào/đầu ra

vị trí cụ thể trong môi trường thương mại hoặc bệnh

Đột biến điện

+/- 1 kV từ dây đến dây

+/- 1 kV từ dây đến dây

Chất lượng nguồn điện chính nên ở mức đặc trưng cho

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV từ dây đến đất

+/- 2 kV từ dây đến đất

vị trí cụ thể trong môi trường thương mại hoặc bệnh

+/- 2 kV I/O từ dây đến đất

+/- 2 kV I/O từ dây đến đất

viện.

Võng điện áp, gián đoạn

0 % UT; 0.5 chu kz

0 % UT; 0.5 chu kz

Chất lượng nguồn điện chính nên ở mức đặc trưng cho

thời gian ngắn và thay đổi

ở 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°

ở 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°

vị trí cụ thể trong môi trường thương mại hoặc bệnh

điện thế ở dây nguồn điện

và 315°

và 315°

viện. Nếu người dùng ICS AirCal muốn vận hành liên

đầu vào

0 % UT; 1 chu kz

0 % UT; 1 chu kz

tục trong khi ngắt nguồn điện chính, khuyến cáo nên

IEC 61000-4-11

và

và

cấp điện cho ICS AirCal từ nguồn điện không bị gián

70 % UT; 25/30 chu kz

70 % UT; 25/30 chu kz

đoạn hoặc từ pin.

Một pha ở 0°

Một pha ở 0°

0 % UT; 250/300 chu kz

0 % UT; 250/300 chu kz

30 A/m

Không có cổng nào bị ảnh

Từ trường tần số nguồn điện nên ở mức đặc trưng cho

hưởng

vị trí cụ thể trong môi trường thương mại hoặc bệnh

Gián đoạn điện thế ở dây

viện.

nguồn điện đầu vào
IEC 61000-4-11
Từ trường tần số nguồn
điện (50/60 Hz) IEC
61000-4-8

viện.

UT là điện thế nguồn điện chính AC trước khi áp dụng cường độ thử nghiệm.

Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất – miễn nhiễm điện từ - dành cho tất cả thiết bị và hệ thống trong môi trường y tế chuyên nghiệp
ICS AirCal được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ đặc biệt dưới đây. Người sử dụng ICS AirCal cần đảm bảo rằng thiết bị được sử dụng trong môi
trường này.
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10 Lưu ý về EMC (Tương thích điện từ)

Thử nghiệm miễn nhiễm

IEC 60601

Cường độ đáp ứng

Môi trường điện từ - Hướng dẫn

Cường độ thử nghiệm
RF dẫn

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz đến 80 MHz

150 kHz đến 80 MHz

6 V rms

6 V rms

Các dải

Các dải

ISM

ISM

RF phát xạ

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz đến 2,7 GHz

80 MHz đến 2,7 GHz

Từ trường gần từ các phương tiện thông tin

27 V/m

27 V/m

Khoảng cách giữa bất kz bộ phận có điện

không dây RF

386 MHz

386 MHz

nào của ICS AirCal và các thiết bị thông

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

IEC 61000-4-3

tin không dây tần số vô tuyến đều phải
lớn hơn 30 cm (11,8 inches).

Lưu ý 1: Ở tần số 80 MHz và 800 MHz, khoảng cách cho khoảng tần số cao hơn được áp dụng.
Lưu ý 2: Những hướng dẫn này có thể không áp dụng cho tất cả các tình huống. Sự lan truyền sóng điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và phản xạ từ các cấu trúc,
vật thể và con người.
a. Không thể dự đoán chính xác cường độ từ trường từ các thiết bị dẫn truyền cố định, như các bệ phát sóng cho điện thoại vô tuyến (điện thoại di động/không
dây) và các trạm phát sóng di động, các đài vô tuyến, đài vô tuyến AM và FM và TV. Để đánh giá môi trường điện từ do các thiết bị dẫn truyền RF cố định, cân nhắc
tiến hành một cuộc khảo sát điện từ. Nếu các cường độ từ trường đo được tại vị trí mà ICS AirCal được sử dụng vượt quá cường độ đáp ứng RF nói trên,
cần theo dõi ICS AirCal để đảm bảo sự vận hành bình thường. Nếu có bất thường, có thể sẽ cần đánh giá thêm như chỉnh lại hướng hoặc đặt lại vị trí của
ICS AirCal.
b. Trên khoảng tần số 150 kHz đến 80 MHz, cường độ từ trường phải thấp hơn 3 V/m.

Khoảng cách khuyến cáo giữa các thiết bị thông tin RF cầm tay và di động với ICS AirCal
ICS AirCal được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ có kiểm soát nhiễu RF. Khách hàng hoặc người sử dụng ICS AirCal có thể giúp ngăn chặn nhiễu
điện từ bằng cách duy trì khoảng cách tối thiểu giữa các thiết bị truyền thông RF cầm tay và di động (thiết bị truyền thông tin) và ICS AirCal theo khuyến cáo ở
trên, theo nguồn điện đầu ra tối đa của các thiết bị truyền thông.

Otometrics - ICS AirCal
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Nguồn điện đầu ra tối đa của thiết bị
dẫn truyền W

Khoảng cách theo tần số của thiết bị dẫn truyền m

150 kHz đến 80 MHz

80 MHz đến 800 MHz

800 MHz đến 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Với những thiết bị dẫn truyền ở cường độ dòng điện đầu ra tối đa không giống mô tả ở trên, có thể ước tính khoảng cách d khuyến cáo tính theo đơn vị mét (m)
bằng cách sử dụng công thức tương ứng với tần số của thiết bị dẫn truyền, trong đó P là tốc độ nguồn điện đầu ra tối đa tính theo watt (W) theo khuyến cáo của
nhà sản xuất thiết bị dẫn truyền đó.

Lưu ý 1: Ở tần số 80 MHz và 800 MHz, khoảng cách cho khoảng tần số cao hơn được áp dụng.
Lưu ý 2: Những hướng dẫn này có thể không áp dụng cho tất cả các tình huống. Sự lan truyền sóng điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và phản xạ từ các cấu
trúc, vật thể và con người.

IEC 60601-1-2:2007 và EN 60601-1-2:2007
Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions for all equipment and systems
ICS AirCal ICS AirCal được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ đặc biệt dưới đây. Người sử dụng ICS AirCal cần đảm bảo rằng thiết bị được sử dụng trong
môi trường này.
Thử nghiệm phát xạ

Tuân thủ

Môi trường điện từ - Hướng dẫn

RF emissions

Group 1

ICS AirCal chỉ sử dụng năng lượng tần số vô tuyến cho chức năng nội tại của nó. Do đó, các phát

CISPR11
Phát xạ tần số vô

xạ RF từ thiết bị là rất thấp và không gây nhiễu các thiết bị điện ở gần.
Nhóm A

ICS AirCal phù hợp để sử dụng trong tất cả các môi trường, bao gồm môi trường trong nhà và
những nơi có kết nối trực tiếp với mạng lưới nguồn điện có điện thế thấp ở nơi công cộng, cung
cấp cho các tòa nhà cho mục đích sử dụng trong tòa nhà..

Tuân thủ

Lưu {: đặc tính của CÁC PHÁT XẠ của thiết bị này giúp cho thiết bị phù hợp sử dụng trong môi

tuyến (RF)CISPR11
Phát xạ sóng điều hòa
IEC61000-3-2

trường bệnh viện và công nghiệp (CISPR 11 nhóm A). Nếu sử dụng trong môi trường sống (là nơi
thường yêu cầu thiết bị loại B), thiết bị này có thể không được bảo vệ đầy đủ khỏi các dịch vụ

Dao động điện thể/phát xạ
chập chờn IEC 61000-3-3

Tuân thủ

thông tin tần số vô tuyến. Người sử dụng có thể sẽ cần phải thực hiện các biện pháp giúp hạn chế
như đổi vị trị hoặc đổi hướng của thiết bị.

Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất – miễn nhiễm điện từ cho tất cả thiết bị và hệ thống
ICS AirCal được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ đặc biệt dưới đây. Người sử dụng ICS AirCal cần đảm bảo rằng thiết bị được sử dụng trong môi
trường này.
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Thử nghiệm miễn nhiễm

IEC 60601

Cường độ đáp ứng

Môi trường điện từ - Hướng dẫn

Cường độ thử nghiệm
Phóng tĩnh điện (ESD)IEC

+/- 6 kV tiếp xúc

+/- 6 kV tiếp xúc

Sàn nhà nên làm bằng gỗ, lát xi măng hoặc ceramic. Nếu

61000-4-2

+/- 8 kV không khí

+/- 8 kV không khí

sàn được phủ vật liệu tổng hợp, độ ẩm tương đổi tối thiểu
là 30 %.

Đột biến/quá độ điện nhanh

+/- 2 kV với dây cấp điện

+/- 2 kV với dây cấp điện

Chất lượng nguồn điện chính nên ở mức đặc trưng cho vị trí

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV với dây đầu vào/đầu
ra

+/- 1 kV với dây đầu vào/đầu
ra

cụ thể trong môi trường thương mại hoặc bệnh viện.

Đột biến điện

+/- 1 kV từ dây đến dây

+/- 1 kV từ dây đến dây

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV từ dây đến đất

+/- 2 kV từ dây đến đất

Gián đoạn điện thế ở dây

<5 % UT (>95 % giảm trong

<5 % UT (>95 % giảm trong

Chất lượng nguồn điện chính nên ở mức đặc trưng cho vị trí

nguồn điện đầu vào

UT) cho 0,5chu kz

UT) for 0.5chu kz

cụ thể trong môi trường thương mại hoặc bệnh viện. Nếu

IEC 61000-4-11

40 % UT (60 % giảm trong
UT) for 5chu kz

40 % UT (60 % giảm trong
UT) for 5chu kz

người dùng ICS AirCal muốn vận hành liên tục trong khi ngắt

70 % UT (30 % giảm trong

70 % UT (30 % giảm trong

nguồn điện không bị gián đoạn hoặc từ pin.

UT) for 25chu kz

UT) for 25chu kz

<5 % UT (>95 % giảm trong UT)

<5 % UT (>95 % giảm trong UT)

for 5 s

for 5 s

3 A/m

3 A/m

Từ trường tần số nguồn điện

Chất lượng nguồn điện chính nên ở mức đặc trưng cho vị trí
cụ thể trong môi trường thương mại hoặc bệnh viện.

nguồn điện chính, khuyến cáo nên cấp điện cho ICS AirCal từ

Từ trường tần số nguồn điện nên ở mức đặc trưng cho vị trí
cụ thể trong môi trường thương mại hoặc bệnh viện.

(50/60 Hz) IEC 61000-48
UT là điện thế nguồn điện chính AC trước khi áp dụng cường độ thử nghiệm.

Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất – miễn nhiễm điện từ cho tất cả thiết bị và hệ thống KHÔNG hỗ trợ sự sống
ICS AirCal được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ đặc biệt dưới đây. Người sử dụng ICS AirCal cần đảm bảo rằng thiết bị được sử dụng trong môi
trường này.
Thử nghiệm miễn nhiễm

IEC 60601

Cường độ đáp ứng

Môi trường điện từ - Hướng dẫn

Cường độ thử nghiệm

Otometrics - ICS AirCal

31

10 Lưu ý về EMC (Tương thích điện từ)

RF dẫn

3 V rms

3 V rms

Không được đặt các thiết bị thông tin tần số vô tuyến

IEC 61000-4-6

150 kHz đến 80 MHz

150 kHz đến 80 MHz

cầm tay và di động gần ICS AirCal, bao gồm các dây
cáp, ở khoảng cách gần hơn khoảng cách khuyến
cáo được tính từ công thức tương ứng với tần số
của thiết bị dẫn truyền.
Khoảng cách khuyến cáo:
d = 1,2
d = 1,2

for 80 MHz đến 800 MHz

d = 2,3
for 80 MHz đến 2,5 GHz,
trong đó P là nguồn điện đầu ra tối đa của thiết bị
RF phát xạ

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz đến 2,5 GHz

80 MHz đến 2,5 GHz

dẫn truyền tính theo watt (W) theo khuyến cáo của
nhà sản xuất thiết bị dẫn truyền và d là khoảng cách
khuyến cáo tính theo mét (m).
Cường độ từ trường từ các thiết bị RF cố định, được
xác định bằng khảo sát vị trí điện từ, a phải thấp hơn
cường độ đáp ứng trong mỗi khoảng tần số. bCó thể
gây nhiễu ở khu vực xung quanh thiết bị được đánh
dấu bằng biểu tượng:

Lưu ý 1: Ở tần số 80 MHz và 800 MHz, khoảng cách cho khoảng tần số cao hơn được áp dụng.
Lưu ý 2: Những hướng dẫn này có thể không áp dụng cho tất cả các tình huống. Sự lan truyền sóng điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và phản xạ từ các cấu trúc,
vật thể và con người.
a. Các dải ISM (công nghiệp, khoa học và y tế) trong khoảng tần số 150 kHz và 80 MHz là 6,765 MHz đến 6,795 MHz; 13,53 MHz đến 13,567 MHz; 26,957 MHz đến
27,283 MHz; và 40,66 MHz đến 40,70 MHz,
b. Cường độ đáp ứng trong dải tần số ISM trong khoảng 150 kHz đến 80 MHz và trong khoảng tần số 80 MHz đến 2,5 GHz giúp giảm khả năng bị nhiễu do các
thiết bị thông tin gây ra nếu được đưa lại gần khu vực của bệnh nhân. Vì lý do này, một hệ số bổ sung 10/3 được sử dụng để tính toán khoảng cách
khuyến nghị cho các thiết bị dẫn truyền trong những khoảng tần số này.
c. Không thể dự đoán chính xác cường độ từ trường từ các thiết bị dẫn truyền cố định, như các bệ phát sóng cho điện thoại vô tuyến (điện thoại di động/không
dây) và các trạm phát sóng di động, các đài vô tuyến, đài vô tuyến AM và FM và TV. Để đánh giá môi trường điện từ do các thiết bị dẫn truyền RF cố định, cân nhắc
tiến hành một cuộc khảo sát điện từ. Nếu các cường độ từ trường đo được tại vị trí mà ICS AirCal được sử dụng vượt quá cường độ đáp ứng RF nói trên,
cần theo dõi ICS AirCal để đảm bảo sự vận hành bình thường. Nếu có bất thường, có thể sẽ cần đánh giá thêm như chỉnh lại hướng hoặc đặt lại vị trí của
ICS AirCal.
d. Trên khoảng tần số 150 kHz đến 80 MHz, cường độ từ trường phải thấp hơn 3 V/m.

Khoảng cách khuyến cáo giữa các thiết bị thông tin RF cầm tay và di động với ICS AirCal

ICS AirCal được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ có kiểm soát nhiễu RF. Khách hàng hoặc người sử dụng ICS AirCal có thể giúp ngăn chặn nhiễu
điện từ bằng cách duy trì khoảng cách tối thiểu giữa các thiết bị truyền thông RF cầm tay và di động (thiết bị truyền thông tin) và ICS AirCal theo khuyến cáo ở
trên, theo nguồn điện đầu ra tối đa của các thiết bị truyền thông.
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10 Lưu ý về EMC (Tương thích điện từ)

Nguồn điện đầu ra tối đa của thiết bị
dẫn truyền W

Khoảng cách theo tần số của thiết bị dẫn truyền m

150 kHz đến 80 MHz

80 MHz đến 800 MHz

800 MHz đến 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Với những thiết bị dẫn truyền ở cường độ dòng điện đầu ra tối đa không giống mô tả ở trên, có thể ước tính khoảng cách d khuyến cáo tính theo đơn vị mét (m)
bằng cách sử dụng công thức tương ứng với tần số của thiết bị dẫn truyền, trong đó P là tốc độ nguồn điện đầu ra tối đa tính theo watt (W) theo khuyến cáo của
nhà sản xuất thiết bị dẫn truyền đó.

Lưu ý 1: Ở tần số 80 MHz và 800 MHz, khoảng cách cho khoảng tần số cao hơn được áp dụng.
Lưu ý 2: Những hướng dẫn này có thể không áp dụng cho tất cả các tình huống. Sự lan truyền sóng điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và phản xạ từ các cấu
trúc, vật thể và con người.
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11 Xử lý sự cố

11

Xử lý sự cố
Sự cố
Tiếng bíp kéo dài ICS AirCal cảnh báo nhiệt độ
quá cao.
Nguyên nhân:
1.

Bể chứa nước chứa ít nước/rỗng.

2.

ICS AirCal bị nghiêng 20° hoặc hơn trong
khi bơm đang hoạt động, có nguy cơ bơm
đang bơm không khí thay vì nước.

3.

ICS AirCal không hoạt động đúng cách.

Tùy chọn 1:
Kiểm tra Màn hình Mực Nước. Nếu thanh thể hiện màu cam, điều
này có nghĩa là bạn phải đổ đầy nước vào ICS AirCal. Tắt ICS AirCal.
Làm theo hướng dẫn quy trình Mồi và Đổ đầy ở mục Quy trình Mồi
và Đổ đầy ► 9. Bật thiết bị và xác nhận thiêt bị hoạt động bình
thường.

Tùy chọn 2:
Kiểm tra Màn hình Mực Nước. Nếu thanh thể hiện màu xanh tức là
bạn đã có đủ nước rồi tuy nhiên cần phải xác nhận lại. Tắt ICS AirCal.
Làm theo hướng dẫn quy trình Mồi và Đổ đầy ở mục Quy trình Mồi
và Đổ đầy ► 9.
Tuy nhiên, hãy nhìn bằng mắt thường xem có nước trong bể chứa
hay không. Nếu không có nước hoặc mực nước rất thấp, đổ thêm
nước vào. Bật thiết bị và xác nhận thiết bị hoạt động bình thường.
Dù thiết bị có hoạt động hay không, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ
thuật của Natus Medical Denmark ApS và báo cáo rằng ICS AirCal
không hoạt động như mong đợi.

Quy trình tháo nước

Thận trọng • Nếu vận chuyển thiết bị,
hãy đảm bảo rằng
1) Tháo hết nước từ bể chứa ra để
phòng ngừa khả năng hỏng hóc do bị
đông đá, và
2) Vặn chặt buồng chứa bơm không khi
bằng các ốc vặn vận chuyển được cung
cấp cùng với thiết bị.
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1.

Tắt ICS AirCal và ngắt kết nối ICS AirCal với ổ cắm
điện treo tường.

2.

Lau bụi ở phần trên của ICS AirCal trước khi mở hộp
để đổ đầy bể chứa.

3.

Đứng trước bảng điều khiển mặt trước của thiết bị
tưới. Ở ngay mặt sau là một nắp nhỏ. Dùng chìa
khóa Allen (được cung cấp cùng với giá đỡ) để tháo
ốc nắp và bỏ nắp ra.

4.

Dùng chìa khóa Allen để vặn nắp trong và tháo ra.

5.

Dùng bộ Kít Syringe được cung cấp để rút nước
từ bể chứa.

6.

Cắm ICS AirCal vào ổ cắm điện treo tường và bật ICS
AirCal.

7.

Tắt dòng khí.

8.

Để mồi bơm nước, tìmo nút mồi nước ở bảng điều
khiển mặt sau.

9.

Ấn vào nút mồi nước để bật lên và giữ 5 giây.
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Các quy trình phần cứng (Firmware)
Để nâng cấp firmware của ICS AirCal, cho đĩa CD nâng cấp Firmware của ICS AirCal vào ổ đĩa của máy tính đã được cài đặt
driver của thiết bị ICS AirCal. Để cài đặt driver thiết bị, làm theo hướng dẫn ở mục Cài đặt driver thiết bị ► 36 trước khi tiếp
tục.

12.1

Nâng cấp firmware
1.

Tắt hệ thống ICS AirCal.

2.

Ở bảng điều khiển mặt sau, tìm nút của firmware (qua lỗ A) và cổng USB của ICS AirCal USB (B).

A. Tìm nút của firmware

B. Cổng USB

3.

Cắm dây cáp USB vào cổng USB của ICS AirCal USB và cổng USB của máy tính.

4.

Bật máy tính và cho đĩa nâng cấp firmware của ICS AirCal vào.

5.

Dùng bút có đầu tròn, ấn và giữ nút firmware khi đang bật ICS AirCal. Giữ 3 giây (Màn hình sẽ trắng).

6.

Nháy đúp vào tệp AirCalFirmwareUpdate.exe để cập nhật chương trình.

7.

Nhấp chuột vào Update AirCal Firmware.
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12 Các quy trình phần cứng

Lưu ý • Nếu việc nâng cấp không thành công, ấn chọn Write Update Log To Text File. Gửi tệp này đến bộ phận hỗ
trợ khách hàng của Natus Medical Denmark ApS.

12.2

Cài đặt driver của thiết bị
Quy trình này cài đặt driver của thiết bị trên máy tính được sử dụng để cập nhật firmware của ICS AirCal.
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1.

Bật máy tính.

2.

Đặt đĩa CD nâng cấp firmware của ICS AirCal vào ổ đĩa.

3.

Trên đĩa CD, trong folder AirCal Driver, tìm tệp AirCalInstaller.exe.

4.

Nháy đúp chuột trên tệp để chạy chương trình cài đặt.
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