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Інфрасканер модель 2000
Посібник користувача
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АВТОРСЬКІ ПРАВА © 2013 належать InfraScan, Inc.
Цей посібник із експлуатації та, зокрема, інформація, що міститься в ньому, є
конфіденційною, а також власністю компанії InfraScan, Inc (далі – «InfraScan»).
Право на використання цієї інформації належить виключно компанії InfraScan та
її ліцензіатам. Будь-яке неправомірне використання, розголошення або відтворення
цієї інформації є порушенням ліцензій та/або прав власності компанії InfraScan
і переслідується в судовому порядку в повному обсязі, передбаченому чинним
законодавством.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
InfraScan та її дочірні компанії за жодних обставинах не несуть відповідальності
у разі травми та/або матеріальних збитків, завданих у результаті використання
виробу, якщо виріб не знаходився у робочому стані та обслуговування не
здійснювалось у суворій відповідності до вимог вказівок і техніки безпеки,
що містяться в цьому посібнику, а також додатках до цього документа, та умов
гарантії та продажу цього виробу.

Звіт про нещасні випадки*
Якщо використання обладнання стало причиною смерті або серйозної травми,
компанія InfraScan зобов’язує користувачів цього обладнання, операторів і
фахівців із обслуговування надавати не пізніше 24 годин із моменту нещасного
випадку Менеджеру з якості компанії InfraScan або офіційному представнику таку
інформацію:
1. Ідентифікаційний номер моделі та серійний номер.
2. Опис нещасного випадку. Інформацію про серйозну травму, що сталася, або
смерть.
3. Контактну інформацію особи, яка надала інформацію, із зазначенням
телефону, номера факсу та електронної пошти.
*Припис FDA (Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими
засобами) про звітність щодо роботи медичного обладнання, 21CFR 803, а
також Директива Ради ЄC 93/42/ЄEC щодо медичного обладнання.
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ОБЕРЕЖНО
Конструкція

цього сканера використовує лазер ближнього
інфрачервоного діапазону
і потребує обережного ставлення.
Не допускайте впливу лазерного випромінювання на очі.
Увімкнений прилад може впливати на роботу інших інфрачервоних
пристроїв.
Лазерний виріб, клас 1
Не слід використовувати Інфрасканер за наявності у повітрі суміші
легкозаймистих анестетиків із киснем або закисом азоту.
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Версія
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Д. Солт (D. Solt)

1.5
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1.7
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13-008
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1.8

06-06-13

13-074

06-06-13

Д. Солт (D. Solt)

1.9

07-02-13

13-076

07-02-13

Д. Солт (D. Solt)

ДОКУМЕНТ № 920002 РЕД. 1.9

ДІЙСНИЙ З 07.02.2013

КОНФІДЕНЦІЙНИЙ INFRASCAN

СТОРІНКА 4 З 35

5

СИМВОЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

InfraScan, Inc. 3508 Market
Street Philadelphia, PA 19104
215.387.6784,
www.infrascanner.com

Обережно, ознайомтеся з
інструкцією

Qarad b.v.b.a. Cipalstraat 3
B-2440 Geel Belgium

Тип пристрою BF – присутній
компонент із деталлю або
без деталі, націлений на
електричну взаємодію з
пацієнтом.

2008

Увага, ознайомтеся з
інструкцією з використання

CE Mark

CSA Canada and USA Safety
Testing, IEC60601-1

Мережевий адаптер живлення
зарядного пристрою на 5 В
постійного струму

Для одноразового
використання
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1.0. КЛАСИФІКАЦІЯ
Призначення приладу:

Виявлення травматичних поверхневих
супратенторіальних внутрішньочерепних
гематом

Ступінь захисту від ураження
електричним струмом:

Тип BF із додатковим захистом від витоку
струмів ланцюгом пацієнта (робоча частина
приладу)

Живлення:

Вбудована акумуляторна або одноразова
батарея

Зарядний пристрій:

5 В постійного струму за сили струму >1 А

Режим роботи:

Безперервний із переривчастим
завантаженням

Тип:

Переносний

Клас лазера:

Лазерний виріб 1 класу

Показання до використання
Інфрачервоний сканер є додатковим приладом для проведення клінічного та
радіологічного обстеження пацієнтів із черепно-мозковими травмами та підозрою
на внутрішньочерепний крововилив.
Використання інфрачервоного сканера дозволяє визначити травматичні
супратенторіальні гематоми об’ємом понад 3,5 см3 (мл) і на глибині до 2,5 см від
поверхні головного мозку (3,5 см від поверхні шкіри голови).
Прилад призначений для скринінгу пацієнтів, які потребують проведення
комп’ютерної томографії, однак не замінює проведення цієї процедури.
Інфрачервоний сканер призначений для використання лікарем, фельдшером
або медичною сестрою під керівництвом лікаря тільки після повного вивчення
ними цього Посібника користувача.
Не підходить для роботи у присутності легкозаймистих
анестезуючих речовин!
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2.0. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
●● Інфрачервоний сканер є пристроєм для обстеження, який використовують як
додатковий засіб для стандартної клінічної оцінки пацієнтів із підозрою на
травматичну внутрішньочерепну гематому.
●● Оскілки травматичні гематоми можуть розвиватись у момент травми і у
відстроченому періоді, «негативний» результат інфрачервоного сканера
не може прогнозувати відсутність гематоми, якщо з моменту завершення
обстеження минуло понад 30 хвилин.
●● Перш ніж починати експлуатацію приладу, необхідно повністю прочитати
Посібник з експлуатації.
●● Заряджайте інфрачервоний сканер тільки за допомогою зарядного пристрою,
що поставляється, аби уникнути пошкодження приладу.
●● Інфрасканер не підлягає модифікації користувачем. Несанкціоновані зміни
приладу можуть спричинити помилки в роботі або призвести до поломки
приладу.
●● Не спрямовуйте промінь лазера приладу в очі.
●● Будьте обережні, коли ви прикладаєте світловоди до голови під час
використання інфрачервоного сканера, оскільки надмірний тиск може посилити
основну травму черепа.
ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ
●● Точність інфрачервоного сканера щодо виявлення субарахноїдального
крововиливу не встановлена.
●● Сканер повинен використовуватися лікарем, фельдшером або медсестрою за
вказівкою лікаря. Будь-який користувач сканера повинен повністю прочитати
Посібник з експлуатації.
●● Ефективність інфрачервоного сканера не була встановлена щодо виявлення
гематом об’ємом менше 3,5 см3 або на відстані понад 2,5 см від поверхні мозку,
в тому числі внутрішньошлуночкових кровотеч.
●● Ефективність Інфрасканера не встановлена щодо виявлення крововиливів в
області задньої черепної ямки.
●● Ефективність інфрачервоного сканера щодо виявлення одного лише
субарахноїдального крововиливу або в комбінації з іншими типами кровотечі
не була встановлена.
●● Оскільки результат Інфрасканера ґрунтується на різниці поглинання
інфрачервоного світла в гомологічних лівій та правій областях черепа, то:
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○○ результат Інфрасканера може бути негативним у разі двосторонніх
гематом подібного розміру та розташування;
○○ Інфрасканер може виявляти тільки більшу з двосторонніх гематом в
аналогічному місці;
○○ на ефективність Інфрасканера може вплинути наявність крові під шкірою
та наявність набряку голови;
○○ на ефективність Інфрасканера може вплинути збільшена товщина кісток
черепа;
○○ Інфрасканер не може визначити хронічну (негостру) гематому.
●● Не використовуйте повторно захисну одноразову кришку. Захисна одноразова
кришка призначена тільки для одного пацієнта. Коли захисна одноразова
кришка торкається пацієнта, разом із нею може передатися інфекція.
●● Інфрасканер не слід використовувати у пацієнтів, для яких використання
нестерилізованих пристроїв може становити ризик зараження.

3.0. ПРИНЦИП РОБОТИ
3.1. ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЛИЖНІЙ ІЧ-ДІАПАЗОН
Усі біологічні тканини різною мірою пропускають електромагнітне
випромінювання різної частоти та інтенсивності, тобто фотони різних
енергетичних рівнів. Ця пропускна здатність лежить в основі всіх існуючих
досліджень, заснованих на передаванні/розсіюванні променів, у разі проведення
рентгенівського обстеження, комп’ютерної томографії (КТ) та опромінення
хвилями ІЧ-спектра ближнього діапазону (БІЧ).
Із точки зору спектроскопії це пояснюється тим, що різні молекули
поглинають електромагнітне випромінювання різної довжини (тобто світло
з меншою довжиною хвилі). Подібним чином тканини також відбивають
електромагнітне випромінювання різною мірою.
Принцип роботи інфрачервоного сканера заснований на обробці зображення
молекули гемоглобіну, отриманого за допомогою опромінення хвилями ІЧ-спектра
ближнього діапазону (БІЧ).
Фотони від будь-якого джерела світла спрямовуються за певною траєкторією
через досліджувану тканину назад до детектора, розташованого приблизно на
тому ж рівні, що і джерело. Незважаючи на значне затухання світлових хвиль
через процеси розсіювання та поглинання, в них, тим не менш, зберігаються
спектроскопічні ознаки молекул, через які вони пройшли, прямуючи до детектора.
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Налаштувавши довжину хвилі джерела світла, що випромінюється, можна
визначити відносну концентрацію гемоглобіну в досліджуваній тканині.
Порівнявши отримані результати з даними про нормальні показники тканини
можна зробити висновки про її стан, керуючись також основними знаннями про
відхилення від норми стану тканини.

Проміжна тканина

Джерело

Детектор

Джерело

Детектор

Проміжна тканина
Досліджувана тканина

Рис. 1. Схема проходження фотонів
Досліджувана тканина

Рисунок 1 ілюструє проходження фотонів через тканину від джерела до детектора.
На цьому рисунку зображена тільки щільність потоку фотонів, а не весь процес
передачі.

ПоглинаючийПоглинаючий
фактор (см-1)фактор (см-1)

Принцип діагностики внутрішньочерепних гематом із використанням
інфрачервоного сканера заснований на тому, що позасудинна кров поглинає БІЧ
більше, ніж внутрішньосудинна, що пояснюється більшою (зазвичай у 10 разів)
концентрацією гемоглобіну в гематомі, що протікає в гострій формі, порівняно
з нормальною тканиною мозку, в якій
кров знаходиться всередині кровоносних
судин. Інфрасканер порівнює ліву та праву
півкулі мозку в чотирьох різних зонах.
Поглинання БІЧ більше, а отже кількість
відбитого світла менша у тій півкулі
мозку, де виявлено гематому (порівняно з
неушкодженою півкулею).
Довжина хвилі

Довжина хвилі

Хвилі довжиною 805 нм чутливі тільки
до обсягу крові, але не до насиченості її
киснем (рис. 2).

Рис. 2. Поглинання світла гемоглобіном
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Точки для проведення БІЧ-вимірювання (рис. 3).
F – Лобова; T – Скронева; P – Тім’яна; O – Потилична

F

ЛІВИЙ БІК			

F

ВИГЛЯД СПЕРЕДУ		

ПРАВИЙ БІК

Рис 3. Розташування точок для проведення БІЧ-вимірювання

Різниця в оптичній щільності (ΔOD) у різних зонах розраховується за такою
формулою:
I
ΔOD = log10 I N
H

( )

Де

IN – інтенсивність відбитого випромінювання з нормального боку,
IH – інтенсивність відбитого випромінювання з боку, ураженого гематомою.
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4.0. СИСТЕМА ІНФРАСКАНЕР 2000
4.1.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Інфрасканер, модель 2000 є переносним інфрачервоним сканером для
діагностики внутрішньочерепних гематом.
Цей Посібник містить детальний опис правил користування Інфрасканером,
модель 2000, а також опис технології, що лежить в основі його роботи, і
використовуваного програмного забезпечення.
До системи входять такі компоненти:
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Інфрасканер, модель 2000
Зарядний пристрій
Захисна одноразова кришка
Чемодан для перенесення
Посібник користувача
USB-кабель для підключення зарядного
пристрою до ПК
●● Адаптер живлення зарядного пристрою
5VDC
●● Опціонально принтер Brother RJ4030-K
(не в наборі) чи інший сумісний принтер
(рис. 4).
Рис. 4: Чемодан для перенесення
з компонентами

Для завантаження даних Інфрасканера потрібен
комп’ютер із Microsoft Windows XP або пізнішою
версією (з установленою програмою ActiveSync).
4.2.

КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ

Система містить два компоненти:
Інфрасканер і зарядний пристрій (рис. 5).
Рис. 5. Модель 2000
у зарядному пристрої
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Зарядний пристрій (рис. 6) використовується для зарядження акумуляторного
блока живлення, якщо він використовується в інфрачервоному сканері, та для
передачі даних із Інфрасканера 2000 на персональний комп’ютер (ПК).
Рис. 6. Зарядний пристрій Model 2000

Світлодіодні індикатори
та кнопка ввімкнення
зарядного пристрою

Рис. 7. Гніздо живлення та mini USB-роз’єм

Гніздо живлення
Роз’єм для принтера
mini USB-роз’єм
На задній панелі зарядного пристрою розташовані гніздо живлення 5,5 мм
на 2,5 мм для зарядного пристрою та mini USB-роз’єм для підключення до
персонального комп’ютера.
Синя кнопка «Ввімкнення» на зарядному пристрої використовується для
ввімкнення Інфрасканера, коли він знаходиться в зарядному пристрої, замість
використання для ввімкнення захисної кришки.
Коли Інфрасканер заряджається в зарядному пристрої, на панелі світиться жовтий
світлодіод.
Якщо в Інфрасканері 2000 використовуються одноразові батареї, засвітиться
помаранчевий світлодіод «Fault» («Несправність»), що означає, що сканер не
заряджається. Одноразові батареї не заряджаються системою.
Інфрасканер 2000 може працювати як від нікель-металгідридних акумуляторів, так
і від одноразових батарейок типу АА.
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4.3. КНОПКИ КЕРУВАННЯ ТА ІНДИКАТОРИ
A.

Кнопки вимірювання

На задній панелі Інфрасканера (рис. 8) знаходяться дві Кнопки вимірювання.
Для початку вимірювання необхідно натиснути та відпустити одну з них.
Вигляд спереду

Вигляд ззаду

Кришка
одноразова

Вимикач

Волоконнооптичні		
світловоди

Кнопки
вимірювання

Екран
Гумовий бампер

Кнопки
Назад/Вперед
Кнопка
«Введення»
Кнопки
Вгору/Вниз

Відсік для
одноразових
батарейок і
акумулятора

Роз’єми для
зарядного
пристрою
Рис. 8. Інфрасканер, модель 2000

B. Програмні кнопки зі стрілками та кнопка Введення
На передній панелі Інфрасканера розташовано п’ять кнопок, що використовуються
для керування програмним забезпеченням сканера.
Інфрасканер містить лазерний діод безпеки Класу 1, що випромінює хвилі
довжиною 808 нм, і кремнієвий детектор. Випромінювання лазера спрямовується
на голову пацієнта за допомогою двох Волоконно-оптичних світловодів довжиною
19 мм, через які випромінювання потрапляє на детектор. Довжина світловодів є
достатньою для проникнення крізь волосся та встановлення контакту зі шкірою
голови. Світловоди знаходяться на відстані 4 см один від одного для оптимального
виявлення гематом. На шляху до детектора випромінювання проходить через
смугово-проникний фільтр, налаштований на 808 нм, щоб мінімізувати перешкоди
фонового освітлення.
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Електронна схема керує потужністю лазера і коефіцієнтом підсилення сигналу
детектора. Сигнал із детектора оцифровується та аналізується одноплатним
комп’ютером (ОПК) в Інфрасканері. ОПК отримує дані від детектора та
автоматично регулює налаштування Інфрасканера для кращої якості даних. Дані
потім обробляються ОПК, і результати відображаються на екрані.
Інфрасканер вмикається за допомогою встановлення Одноразової захисної
кришки (рис. 8) на сканер і вимикається в разі знімання одноразової захисної
кришки. Якщо приблизно через 8 хвилин бездіяльності одноразова кришка не
буде знята, Інфрасканер починає видавати гудки доти, поки Одноразова захисна
кришка не буде знята.
Коли Інфрасканер увімкнений, із натисканням однієї з Кнопок вимірювання
(рис. 8) починається процедура обстеження необхідної зони голови. Вимірювання
передбачає фазу початкового налаштування, а потім і збору даних. Попереднє
налаштування лазера та підсилювача сигналу здійснюється тільки під час
обстеження першої пари зон голови. У разі обстеження другої (протилежної)
зони використовуються ті ж налаштування, що і для обстеження першої зони.
Після вимірювання пари на Екрані (рис. 8) відображатиметься різниця оптичної
щільності досліджуваної області. Абсолютні значення оптичної щільності не є
важливими, важливе тільки їх співвідношення між лівою та правою півкулею.
Коли вимірювання завершується, лунає звуковий сигнал.
Перший короткий звуковий сигнал лунає із натисканням кнопки вимірювання
та початком вимірювання, другий короткий сигнал вказує на завершення
вимірювання.
Чотири коротких звукових сигнали вказують на переривання вимірювання.
Довгий звуковий сигнал вказує на помилку.
Повідомлення про помилку необхідно видалити, натискаючи на зелену кнопку
(Введення). У разі отримання неприпустимих даних необхідно повторити
вимірювання перед тим, як перейти до обстеження наступної пари точок.
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5.0. ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ
5.1.
1.

НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ
Зарядження
Підключіть блок живлення до зарядного пристрою та підключіть живлення
до розетки змінного струму. На зарядному пристрої має спалахнути зелений
світлодіод «Power» (Живлення). Встановіть Інфрасканер 2000 вертикально
в зарядний пристрій та дайте йому відхилитися назад, щоб замкнути
контактні пружини. У разі видалення Інфрасканера із зарядного пристрою
поверніть його у вертикальне положення, вимикаючи від пружин, а потім
потягніть вертикально вгору. Коли Інфрасканер установлений у зарядному
пристрої, на зарядному пристрої 10 секунд блиматиме жовтий індикатор
«Charge» (Зарядження) (крім випадків повного розрядження акумулятора,
тоді індикатор може блимати до 15 хвилин). Якщо встановлені одноразові
батарейки, після 10 секунд блимання почне світитися помаранчевий індикатор
«Fault» (Несправність). Якщо встановлені акумулятори, через деякий час
після блимання почне світитися жовтий індикатор «Charge» (Зарядження).
Якщо батарейки не встановлені, через 10 секунд блимання не світитиметься
жоден індикатор. Пристрою Інфрасканер 2000 необхідно приблизно 6 годин
для зарядження. Коли Інфрасканер повністю заряджений, жовтий світлодіод
«Charge» (Зарядження) на зарядному пристрої затухне.
Акумуляторна батарея Інфрасканера не заряджатиметься, якщо його
температура нижча за 0°C або вища за +50°C. Інфрасканер визначає, коли в
нього встановлені одноразові батарейки, і не заряджає їх. Така ситуація не
становить небезпеки.

2.

Синхронізація
Для перегляду даних підключіть зарядний пристрій до ПК на Windows за
допомогою USB-кабелю, який поставляється в комплекті з Інфрасканером.
Підключіть зарядний пристрій до джерела живлення. Увімкніть Інфрасканер
натисканням синьої кнопки «Ввімкнення» на зарядному пристрої. На
комп’ютері з Windows 7 або новішою версією відкриється діалогове вікно
«Центр мобільних пристроїв Windows» і запит способу з’єднання. Виберіть
SD-пам’ять Інфрасканера і завантажте файли даних. Для старих версій Windows завантажте актуальну версію ActiveSync із сайту Microsoft і встановіть
її на комп’ютер, на якому аналізуватимуться дані з Інфрасканера 2000. Коли
закінчиться встановлення ActiveSync, запуститься майстер налаштування
ActiveSync. Підключіть систему як гостьовий пристрій, щоб скопіювати
збережені дані.
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Мінімальні вимоги до ПК (бажаним є підключення до Інтернету):

3.

●● Microsoft Windows XP або пізніша версія
●● Microsoft Internet Explorer 6.0 або пізніша версія
●● Жорсткий диск із 65 Mb доступного місця (фактичний розмір варіюється
залежно від вибраних функцій та поточної конфігурації системи
користувача)
●● Наявність USB-порту
●● Графічна VGA-карта або сумісний відеоадаптер на 256 кольорів або краще
●● Клавіатура
●● Миша або сумісний вказівний пристрій.
Захисна одноразова кришка
Встановіть захисну одноразову кришку на Інфрасканер 2000, як показано на
рис. 9. Встановіть світловоди навпроти оптичних конусів передньої панелі
та м’яко натисніть на верхню/задню поверхню кришки, поки кришка не
закриється на Інфрасканері 2000.
Примітка: Встановлення одноразової захисної кришки вмикає
Інфрасканер 2000.
Попередження: Не використовуйте одноразову кришку повторно.
одноразові кришки контактують із пацієнтом і можуть бути заражені.
Використовуйте для кожного пацієнта нову одноразову кришку.
Натисніть тут

Рис. 9 Встановлення одноразової оптико-волоконної кришки

4.

Керування програмою
Використовуйте кнопки «Ліворуч/Праворуч» для вибору пункту меню.
Використовуйте Зелену кнопку «Введення» в центрі для виконання
виділеного пункту програми. Використовуйте кнопки «Вгору/Вниз» для
редагування значень вибраних полів (рис. 10).
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Використання кнопок
Змінити
вибрану кнопку
Вибрати
кнопку
Редагувати
вибрану опцію
Рис. 10: Кнопки керування Інфрасканером та їх використання

5.2.

ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ

1.

Встановіть Одноразову оптико-волоконну кришку, щоб увімкнути
Інфрасканер.

2.

Натисніть кнопку «Виміряти», як показано на рис. 11. Індикатор у правому
верхньому кутку екрана показує рівень заряду батареї.

Символ
заряду
батареї

Використання кнопок

Акумулятор

Змінити
вибрану кнопку
Вибрати
кнопку
Редагувати
вибрану опцію

Архів
Налаштування

Виміряти
(a)

Низький рівень
заряду акумулятора

Архів
Налаштування

Виміряти
(b)

Рис. 11. Головний екран (a – звичайний, b – у разі низького заряду батареї)
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Рис. 12. Вікно вибору
обстеження

Підготовка
№ наступного
Вибрати номер
дослідження
Коментар
(не обов’язково)

Редагувати

Поточний час:

Головна

Далі

3.
Вікно вибору дослідження (рис. 12) відображає
ID-записи пацієнтів. Екран відображає наступний
Номер вимірювання. Будь ласка, запишіть цей номер
(або ID-номер пацієнта) у своїх нотатках, якщо ви
плануєте провести подальший аналіз даних. Якщо в
результаті видалення батареї збився годинник сканера,
жовтий трикутник запросить користувача налаштувати
актуальний час на Інфрасканері.
4.
Виберіть кнопку «Редагувати», щоб ввести
унікальний ID-номер дослідження. Він може містити до
12 цифрових символів. Після введення номера натисніть
кнопку «Зберегти». Унікальний номер відображатиметься
в опціонному вікні «Коментар».
Натисніть кнопку «Далі», аби почати обстеження
пацієнта. Після появи екрана вимірювання (рис.
13) переконайтеся, що в нижньому лівому кутку
з’явилося повідомлення «OK, Сенсор у режимі
очікування». Переконайтеся, що в лівому верхньому
кутку екрану відображений напис «Суміщений
режим». В протилежному випадку зверніться до
виробника. Якщо замість напису «OK, Сеанс у режимі
очікування» з’явилося повідомлення «Помилка зв’язку»,
зніміть одноразову кришку та встановіть назад, щоб
перезавантажити Інфрасканер. Повторно ініціюйте збір
даних.

Рис. 13. Екран
вимірювання

Суміщений режим

Сканер готовий до вимірювання.
OK! Сенсор у режимі очікування

Головна

Виз
В
изначитии
точкуу
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5.
Візьміть Інфрасканер і почніть сканування по черзі з лівого та правого боку
голови згідно з порядком сканування на рис. 14.
Рис. 14. Послідовність обстеження голови за допомогою Інфрасканера

Лобова
Ліва

Лобова
Права

Скронева
Ліва

Скронева
Права

Тім’яна
Ліва

Тім’яна
Права

Потилична
Ліва

Потилична
Права
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Інфрасканер послідовно переміщається із лівої на праву лобову, скроневу, тім’яну
та потиличну зони голови, де відбувається реєстрація та аналіз поглинання
світлових хвиль довжиною 805 нм (рис. 15).
Рис. 15 Досліджувані області

Лобова (Frontal) зона
Лівий/правий бік чола, вище лобової
пазухи із розташуванням світловода над
зіницею.
Скронева (Temporal) зона
У лівій/правій скроневій ямці перед
верхньою серединною частиною вуха.
Тім’яна (Parietal) зона
Вище лівого/правого вуха, посередині
між вухом і середньою лінією черепа.
Потилична (Occipital) зона
Позаду верхньої частини лівого/правого
вуха та потиличним бугром.
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6.

У кожному положенні необхідно зробити легкі кругові рухи світловодами,
щоб прибрати волосся та забезпечити безпосередній контакт зі шкірою
голови.

Переконайтеся, що між світловодами та шкірою голови немає волосся!
Встановивши м’який контакт, натисніть і відпустіть одну з двох синіх
кнопок «Виміряти», розташованих на тильному боці Інфрасканера. Можна
використовувати будь-яку із кнопок залежно від того, яка зручніше. Вимірювання
почнеться після того, як буде відтиснено кнопку та пролунає звуковий сигнал.
Звуковий сигнал дублюється лампочкою на тильному боці приладу. Вільною рукою
притримуйте голову пацієнта з протилежного від досліджуваного боку.
7.

Після кожного успішного вимірювання Інфрасканер
подасть звуковий сигнал, і синій квадратний
індикатор вкаже, що необхідно перейти на
наступну ділянку голови. Виникнення помилки
супроводжується довгим звуковим сигналом. У
разі виникнення помилки подивіться на екран і
прочитайте текст помилки. Видаліть повідомлення
про помилку натисканням на зелену кнопку
«Введення». Повторіть вимірювання в тій самій
області або на протилежному боці, залежно від
тексту помилки.

Суміщений режим

Після успішного дослідження парних точок голови OK! Сенсор у режимі очікування
сканер відобразить співвідношення оптичної
Визначити
Головна
точку
щільності між лівим і правим боком голови з
похибкою вимірювання в 0,02 лівого боку відносно Рис. 16. Екран
обстеження з
правого (рис. 16).
результатами
дослідження

8.

Інфрасканер 2000 можна застосовувати для пацієнтів із відкритими ранами,
але розміщувати світловоди необхідно поруч із ранами, а не на них. Видаліть
залишки крові, перш ніж розташовувати світловоди на шкірі голови.
Пропальпуйте місце дослідження, щоб переконатися, що вимірювання
проводиться не на підшкірній гематомі («шишці»). У такому випадку
результат вимірювань може бути недостовірним.

9.

Після вимірювання кожної пари погляньте на екран.
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Якщо одне з обстежених місць виділене червоним кольором, оберіть його
та повторіть вимір цієї пари (максимум ще два рази) для підтвердження
результатів та зниження ймовірності хибної тривоги через волосся, що може
потрапити під світловод. Продовжуйте вимірювання, поки сканування голови
не буде повністю закінчене. Для допомоги користувачам, які не розрізняють
колір, червоні позиції мають додатковий візерунок, що відрізняється від
зелених позицій.
Примітка: Проведення вимірювань у темношкірих і темноволосих пацієнтів
є складнішим, ніж у світлошкірих і світловолосих, через те, що темні
пігменти у шкірі, голові та волосяних мішечках сильно поглинають ближнє
інфрачервоне світло, погіршуючи сигнал Інфрасканера.
10. Якщо необхідно повторити збір даних, оберіть кнопку «Введення» для нового
сканування. В іншому випадку зніміть одноразову кришку для відключення
Інфрасканера.
5.3.

БАЗА ДАНИХ, АРХІВ І ДРУКУВАННЯ

Усі вимірювання автоматично зберігаються на Інфрасканері. Кожне
вимірювання зберігається у текстовому файлі. Ім’я кожного файлу має дату і час
вимірювання: «n_ррммдд-ггхвхвсс.txt» (порядковий номер вимірювання, рік,
місяць, день – година, хвилина, секунда).
Щоб скопіювати файли на ПК:
1.

Підключіть зарядний пристрій до комп’ютера за допомогою USB-кабелю.

2.

Встановіть Інфрасканер вертикально в зарядний пристрій та дайте йому
нахилитися назад, щоб замкнути контактні пружини. У разі видалення
Інфрасканера із зарядного пристрою поверніть його у вертикальне положення
та потягніть вертикально вгору. Натисніть на зарядному пристрої синю
кнопку «Введення» для ввімкнення Інфрасканера. Вікно ActiveSync або Центр
пристроїв з’явиться автоматично (рис. 17).

3.

Клацніть на іконці «Перегляд» в ActiveSync (Win XP) або «Переглянути вміст
пристрою» в «Диспетчері файлів» (Win 7). Відкриється вікно провідника Windows (рис. 18).

4.

Двічі клацніть на «Мої мобільні пристрої». Перемістіть папку «HSData»,
розташовану в карті пам’яті, на комп’ютер. Ця папка містить файли даних і
базу пацієнтів. Ви так само можете скопіювати окремі файли з папки «HSData». Щоб звільнити місце для цих пацієнтів на приладі, видаліть папку HSData
та файл(и) HSTrace у кореневій папці. Це зіб’є лічильник пацієнтів.

5.

Для перегляду та аналізу даних на ПК використовуйте будь-який текстовий
редактор або Excel.
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Центр пристроїв Windows Mobile
Головна сторінка

Файл

Вид

Сервіс

Синхронізація

Швидке підключення

Довідка
Розклад

Провідник

Програми та служби

Підключено
Синхронізовано

Зображення, музика та відео
Приховати подробиці

Тип даних

Керування файлами

Стан

Параметри мобільного пристрою
Підключено

Рис. 17. ActiveSync на Win XP

6.

Рис. 18. Центр мобільних пристроїв у Win 7

Текстовий файл відображає унікальний номер файлу та дату. Він
відображатиме версію ПЗ Інфрасканера. Опціональний ID дослідження буде
введено в поле коментарів. Пораховане оптичне співвідношення, початкові
та кінцеві напруга та сила світла також відображатимуться для кожного
вимірювання.

Для перегляду архіву досліджень на Інфрасканері:
1.

У головному меню (рис. 11а) клацніть на кнопку «Архів».

2.

Для перегляду архіву дослідження клацніть на кнопку «Переглянути», як
показано на рис. 19.

3.

У списку всіх досліджень виберіть порядковий номер необхідного
дослідження та натисніть кнопку «Переглянути», як показано на рис. 20.

4.

Наступний екран (Екран архіву вимірювань, рис. 21) є таким же, як і Екран
вимірювань (рис. 16), що показується у кінці дослідження.

5.

У списку архіву можна перегортати сторінки вперед і назад, затискаючи
кнопку вгору або вниз на дві секунди. Після відтиснення кнопки
сторінка перегортатиметься вперед або назад. Після цього кнопки знову
переміщатимуть курсор на один крок ліворуч або праворуч, тому, якщо
необхідно перегорнути ще одну сторінку, потрібно знову натиснути кнопку на
дві секунди.
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Архів

Архів

Список

Архів

Список

Продивитися

Номер дослідження
Вільний об’єм

№ вимірювання

Номер дослідження
Усього

Назад

Назад

Ім’я файлу

Продивитися

Назад

Друк

Рис. 19: Екран архіву Рис. 20: Список досліджень Рис. 21: Архівне вимірювання

6.

5.4.

Щоб роздрукувати файл даних на принтері, перейдіть до екрана Архіву та
виберіть файл, який хочете надрукувати. Потім виберіть кнопку «Друк».
Необхідно близько 30 секунд, щоб передати дані до принтера і надрукувати
таблицю. Друкування є можливим, тільки коли Інфрасканер встановлений у
зарядний пристрій, що підключений до електричної мережі та принтера.
НАЛАШТУВАННЯ

На Головному екрані (рис. 11а) клацніть на кнопку «Налаштування»,
щоб перейти на екран налаштувань (рис. 22), який дозволяє змінювати певні
параметри сканера. Користувачам не потрібно мати доступ до більшості технічних
параметрів, і вони призначені для працівників технічної підтримки. Технічні
параметри доступні в меню «Технічні».
Для зміни найпоширеніших опцій (дата/час, яскравість екрана, статус батареї)
(рис. 23-25):
1.

На екрані налаштувань клацніть на відповідну кнопку.

2.

Використовуйте стрілки «Ліворуч/Праворуч» для переміщення між полями та
стрілки «Вгору/Вниз» для зміни значення обраного поля.

3.

Виберіть пункт «Зберегти», щоб зберегти нові параметри, та пункт «Назад»,
щоб повернутися до головного меню.
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Налаштування

Налаштування

Дата/час

Дата/час

Година

Акумулятор

Назад

Місяць

Рік

Яскравість

Технічні

Рис. 22 Екран налаштувань

Налаштування

День

Хвилина

Скасувати

Зберегти

Рис. 23: Налаштування дати та часу

Налаштування

Яскравість

Стан акумулятора
Поточний стан

Виберіть

Оновити

Скасувати

Зберегти

Рис. 24: Налаштування
яскравості
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6.0. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
6.1.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ

Причина

Вирішення

Екран Інфрасканера не вмикається, коли
встановлена захисна кришка
Батарейки не встановлені

Встановіть блок батарейок, що
заряджаються, або використайте 4 нові
одноразові батарейки типу АА

Батарейки розряджені

Зарядіть Інфрасканер або використайте
4 нові одноразові батарейки типу АА

Одноразові батарейки встановлені
некоректно

Переконайтеся, що батарейки
встановлені відповідно до полярності,
зазначеної на корпусі
Екран Інфрасканера блимає або Інфрасканер постійно перезавантажується,
коли встановлена захисна кришка
Низький заряд батареї

Зарядіть Інфрасканер або використайте
4 нові одноразові батарейки типу АА
Під час зарядження жовтий індикатор не світиться
Перевищення температури заряду
батареї

Батарея заряджатиметься, тільки якщо
температура батарейок у діапазоні від 0
до 50 градусів за Цельсієм

Зарядний пристрій забруднено або
пошкоджено

Переконайтеся, що зарядний пристрій
та Інфрасканер чисті та не ушкоджені.
Переконайтеся, що контактні пружини
вільно натискаються та повертаються у
вихідне положення

Натиснута кнопка ввімкнення
Інфрасканера

Зарядний пристрій не заряджає
батарею, коли натиснута кнопка
ввімкнення Інфрасканера
Блимає оранжевий діод «Fault» (Несправність) на зарядному пристрої
В Інфрасканері встановлені одноразові
батарейки
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Інфрасканер не взаємодіє з ПК
На контакти Інфрасканера або
зарядного пристрою потрапив бруд

Видаліть забруднення та повторіть
підключення

Погане з’єднання кабелю

Перевірте послідовність з’єднання
USB-кабелю з ПК

Збивається дата
Батареї були вилучені більше ніж на 5
Встановіть ще раз дату і час у меню
хвилин, і внутрішня батарея годинника параметрів системи
розрядилась
Після натискання кнопки «Далі» під час запуску обстеження видається
помилка «Помилка зв’язку» замість «OK, Сенсор у режимі очікування» у
лівому нижньому кутку екрана вимірювання
Програмна помилка

Видаліть і поверніть назад одноразову
захисну кришку, щоб перезавантажити
Інфрасканер
Спрацьовує звуковий сигнал помилки, та на екрані з’явилося повідомлення
помилки
Мало/немає пам’яті в Інфрасканері

Вилучіть папку HSData та файли
HSTrace під час синхронізації з
комп’ютером

Алгоритм виявив проблему із вхідними Натисніть зелену кнопку, щоб видалити
даними
помилку, та дотримуйтесь підказок на
екрані
Позиція вимірювання голови червона
Реальна гематома

Для підтвердження результатів виберіть
необхідну пару точок із червоною
позицією на голові та повторіть
вимірювання пари ще 2 рази

Погане вимірювання

Волосся потрапило під світловод.
Змініть позицію світловода та
переконайтеся, що волосся не
потрапило під світловод. Повторіть
вимірювання ще 2 рази
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Погане вимірювання

Світловоди були встановлені не на
симетричну пару
Сканер почав видавати гудки в процесі сканування
Із моменту попереднього вимірювання Видаліть і поверніть назад одноразову
минуло понад 10 хвилин, і Інфрасканер кришку, щоб перезавантажити
увійшов у «сплячий» режим
Інфрасканер
Принтер не друкує
Пошкодження послідовного з’єднання Вимкніть та увімкніть зарядний
пристрій. Перезавантажте Інфрасканер
і принтер. Переконайтеся, що шнур
підключений до комп’ютера та
зарядного пристрою. Переконайтеся,
що в принтері є папір. Переконайтеся,
що діод на принтері не червоний,
помаранчевий та не блимає
Зарядний пристрій втрачає
Якщо сканер вимикається до того, як це
синхронізацію із сканером
зробить зарядний пристрій, зарядний
пристрій втрачає синхронізацію. Сканер
може надрукувати близько чотирьох
сторінок до того, як вимкнеться. Якщо
це трапляється, вимкніть і ввімкніть
обидва пристрої
6.2.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКИ

Повинні бути видалені натисканням Зеленої кнопки
Яскраве зовнішнє освітлення – занадто яскраве зовнішнє освітлення. Сенсор
особливо чутливий до інфрачервоних ламп або яскравих ламп розжарювання.
Спробуйте закрити голову в області світловода руками та повторіть дію.
Перешкода. Немає контакту зі шкірою – волосся могло потрапити під світловод,
або світловод не торкається шкіри голови. Приберіть волосся круговими рухами за
допомогою світловода і повторіть вимірювання.
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Різне освітлення. Повторіть вимірювання пари – світло на одному боці голови
пацієнта яскравіше, ніж на іншому. Повторіть вимірювання пари точок.
Підозра на гематому. Виміряйте пару у зворотному порядку – проведіть
діагностику цієї пари повторно, але у зворотному порядку (почніть із правого
боку).
Помилка сигналу. Зсуньте пристрій і повторіть вимірювання – сенсору
необхідно більше часу для аналізу сигналу. Перемістіть світловоди на 5 мм і
повторіть вимірювання.
Нестабільний сигнал. Нещільний контакт із головою – викликаний змінами
в рівні сигналу. Повторіть вимірювання пари, намагаючись щільно притискати
сенсор до шкіри.
Програмна помилка. Перезавантажте прилад – програмна помилка. Зніміть і
встановіть назад одноразову кришку, щоб перезавантажити Інфрасканер.
Батарея розряджена – замініть акумулятор або замініть батарейки.

7.0.

ЧИЩЕННЯ, ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Чищення
Очищуйте зовнішні поверхні Інфрасканера щомісяця (або частіше, якщо
необхідно) вологою ганчіркою або губкою. Для видалення плям або в’язких
речовин використовуйте спирт або м’які засоби для чищення. НЕ ЗАНУРЮЙТЕ!
Інфрасканер у засіб для чищення. Надмірна вологість може пошкодити електронні
компоненти, що призведе до анулювання гарантії. Завжди переконуйтеся, що
контакти чисті та неушкоджені, аби встановлювати коректний зв’язок із зарядним
пристроєм.
Профілактичний огляд та обслуговування
Переконайтеся, що віконця детектора не забруднені. Спеціальні засоби
для чищення не потрібні. У разі необхідності видаліть забруднення тканиною,
змоченою спиртом. Подивіться у світловоди та переконайтеся, що перешкоди для
світла відсутні. Завжди використовуйте тільки Зарядний пристрій, що входить до
комплекту. Будь-яке інше джерело живлення може пошкодити ланцюг зарядки та/
або акумуляторні батареї.
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Стерилізація
Ніколи не стерилізуйте Інфрасканер або одноразову кришку.
Заміна батареї
Використовуйте невелику плоску викрутку, щоб відкрити замок кришки
відсіку батарейок, повернувши замок проти годинникової стрілки на півоберти.
Для заміни одноразових батарейок типу АА вилучіть використані батарейки.
Переконайтеся, що нові батарейки встановлені з відповідною полярністю.
Поверніть на місце кришку та закрийте замок (рис. 26).

(a)

(b)

(c)

Рис. 26: (a) Відсік для батарей; (b) Відкритий відсік із одноразовими батарейками;
(c) Відсік без батарей та коннектор для акумулятора

Встановлення акумуляторів
Акумулятори необхідно встановлювати обережно, переконавшись, що дроти
не затиснені. Дотримуйтеся інструкції, наведеної нижче, та встановіть акумулятор,
як показано на рис. 27.
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Рис. 27 Заміна акумулятора

1.

Зніміть кришку за допомогою плоскої викрутки.

2.

Розмістіть Інфрасканер, як показано на фотографії.

3.

Огляньте дроти та переконайтеся у відсутності оголених дротів. У разі
їх наявності, позбавтеся від акумулятора та використовуйте одноразові
батарейки або зверніться до InfraScan, щоб отримати новий акумулятор.

4.

Приєднайте дроти від акумулятора до роз’єму в батарейному відсіку,
враховуючи полярність.

5.

Встановіть акумулятор навпроти лівої стінки відсіку краєм до нижньої
частини відсіку навпроти контактних пружин.

6.

Натисніть на акумулятор, щоб притиснути дві пружини. У разі необхідності
єдина пружина, що притискає зверху, повинна притискати акумулятор
посередині.

7.

Переконайтеся, що дроти розташовані так, як показано на фотографії, не
зігнуті та не притиснуті.

8.

Поверніть на місце кришку відсіку батарей.

У разі утилізації Інфрасканера або батарейок переконайтеся, що дотримані
постанови про захист навколишнього середовища.
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8.0.

ПІДТРИМКА

Підтримка Інфрасканеру 2000 надається протягом 7 років із дати
виготовлення. В Інфрасканері відсутні компоненти, що потребують
обслуговування. Інфрасканер використовує нікель-металгідридні акумулятори 4.8
В, що заряджаються. Ці акумулятори не потребують обслуговування користувачем.
Під час зарядження Інфрасканера переконайтеся, що використовується блок
живлення, що поставляється, на 5 В постійного струму із силою >1 А.
Тестування
Кришки для тестування доступні у продажу для сервісного персоналу для
проведення періодичних тестів системи. Кришки для тестування калібровані
виробником і повинні перевірятися виробником або метрологічною лабораторією.
Для перевірки відповідної роботи Інфрасканера
встановіть кришку для тестування на Інфрасканер.
Перейдіть на екран вимірювання та здійсніть два
фронтальних заміри. Запишіть отримане значення та
номер обстеження. Зніміть кришку для тестування.
Встановіть Інфрасканер у зарядний пристрій
та з’єднайте з ПК під Windows XP або пізнішою
версією. Увімкніть Інфрасканер натисканням кнопки
«Ввімкнення» на зарядному пристрої. Коли ПК
визначить Інфрасканер (використовуйте ActiveSync
Рис. 28: Кришка для
за необхідності), завантажте дані проведеного вище
тестування
дослідження з папки HSData та відкрийте файл. Ім’я
файлу містить номер вимірювання, дату та час.
Запишіть точне значення співвідношення оптичної щільності. Воно повинно
бути в межах ±0.3 значення, написаного на кришці для тестування.
Електромагнітні перешкоди
Будь-яке випромінювання, зафіксоване на відстані 10 м від Інфрасканера,
модель 2000, має бути нижче 10-метрової межі, встановленої CISPR11 для виробів
Класу «В» із межею мінімум 4 дБ. Інфрасканер відповідає вимогам іонізуючого
випромінювання IEC 60601-1-2, взаємодіючи з іншими пристроями згідно з
вимогами IEC.
Інфрасканер, модель 2000 працює задовільно під впливом і після впливу
електромагнітних полів і може оцінюватися як такий, що відповідає вимогам EN
61000-4-3.
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Посібник і декларація виробника - електромагнітне випромінювання
Модель 2000 призначена для використання в зазначеному нижче електромагнітному оточенні. Клієнт або
користувач повинен переконатися, що прилад використовується в такому середовищі.
Тест
Відповідність
Електромагнітне випромінювання – посібник
випромінювання
Радіочастотне
Група 2
Модель 2000 повинна випромінювати електромагнітну енергію для
випромінювання
здійснення цільової функції. Розташоване поруч обладнання може
CISPR 11
піддатися цьому впливу
Радіочастотне
Клас B
Модель 2000 підходить для використання в усіх установах, зокрема
випромінювання
житлових приміщеннях, а також приміщеннях, безпосередньо
CISPR 11
підключених до низьковольтної мережі електроживлення загального
користування, яка живить будівлі, що використовуються для побутових
Гармонійне
Не застосовне
цілей
випромінювання
IEC 60601-3-2
Не застосовне
Коливання
напруги/блимаюче
випромінювання
IEC60601-3-2

Увага: Цей пристрій було протестовано та визнано таким, що відповідає
вимогам для медичного обладнання IEC 60601-1-2. Ці вимоги розроблені з
метою забезпечення прийнятного захисту від шкідливого впливу в медичних
установах. Однак у зв’язку з поширенням передавальної радіочастотної апаратури
та інших джерел електричного шуму у сфері охорони здоров’я (наприклад,
електрохірургічні апарати, стільникові телефони та пристрої двостороннього
радіозв’язку, електроприлади та HD-телебачення), можливо, що високий рівень
таких перешкод через близькість або потужність джерела може призвести
до порушення працездатності цього пристрою. Інфрасканер не призначений
для використання в середовищах, де його робота може бути порушена через
електромагнітні перешкоди.
Транспортування та зберігання
Інфрасканер завжди необхідно транспортувати в ударостійкій валізі, що
надається виробником. Перед використанням Інфрасканер необхідно прогріти
до температури навколишнього середовища. Не використовуйте Інфрасканер за
температури, що виходить за допустимі межі.
9.0. ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНФРАСКАНЕРА, МОДЕЛЬ 2000
1.

Фізичні характеристики:
1.1. Габарити з одноразовою кришкою: 9.0x3.4x2.4 дюйми (23x8,5x6,1 см)
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1.2. Габарити без одноразової кришки: 9.0x3.4x1.8 дюйми (23Hx8,5Wx4,6D см)
1.3. Вага Інфрасканера: 14 унцій (400 гр)
1.4. Кількість детекторів: 1
1.5. Кількість джерел світла: 1
1.6. Відстань між джерелом і детектором: 4 см
2.

Функціональні характеристики
2.1. Джерело живлення: 4.8 В, Ni-MH блок акумуляторів (1 A/год.), що
заряджається, або 4 одноразові батарейки класу АА
2.2. Час у режимі очікування: 2 тижні
2.3. Час роботи за умови повного заряду батарей: >60 хв.

3.

Характеристики лазерного діода:
3.1. Довжина хвилі: 808 нм (±3 нм)
3.2. Максимальна пікова імпульсна потужність: 100 мВт
3.3. Безпека: Лазерний виріб 1 класу

4.

Характеристики блоку живлення зарядного пристрою:

GlobTek, Inc. 186 Veterans Dr. Northvale, NJ 07647, 201.784.1000. Номер моделі:
WR9QA1200LCP-N-MED (R). Вхідна напруга: 100-240 В змінного струму. Вхідний
струм: <0.5 А. Вхідна частота: 50-60 Гц. Вихід: 5 V постійного струму при 1.2 А.
5.

Температурні режими використання:

Оточення
Температура
Відносна вологість
(без конденсації)
Атмосферний тиск

Експлуатація
від -10°C до -50°C
0 %-88 %

Зберігання
від -31°C до -71°C
0 %-88 %

50-101 кПа

50-101 кПа

Відповідає IEC 60601-1 3rd видання, C22.2 № 601.1-M90 та UL Std. № 60601-1.
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