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Copyright
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En afdeling af Bertec® Corporation
Version 1.0.2
Copyright © 2018 Bertec® Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Informationen i dette dokument kan ændres uden forudgående
varsel. Selskaber, navne og data, der anvendes i eksempel heri, er fiktive medmindre andet er nævnt. Ingen del af dette dokument
må reproduceres eller udveksles i enhver form eller ved ethvert middel, elektronisk eller mekanisk, til andre formål uden udtrykkelig
skriftlig tilladelse fra Bertec® Corporation eller dets licenstagere.
Balance Advantage, We Bring Balance to Lives, Bertec Corporation og dets logoer er varemærker tilhørende Bertec Corporation.
Andre varemærker, tilhører deres respektive ejere.
Trykt i USA.
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Licensaftale for software og firmware

Licensaftale for software og firmware udgivet af Bertec Corporation
PARAGRAF 1

Genstand for aftalen

1.1

Licensen, der gives i henhold til denne aftale, vedrører al software og firmware indeholdt i al tilknyttet hardware, udstyr og systemer
udviklet og produceret af licensgiveren (“produkt” eller “produkter”).

1.2

Vilkårene og betingelserne i aftalen giver tilladelse til brug af en eller flere licenser til softwarepakken, der er indeholdt i et hvilket som
helst af licensgiverens produkter og/eller den firmware, der er knyttet til licensgiverens produkter ("licens").

1.3

Licensgiveren giver licenstageren en licens uden eksklusive rettigheder, uden retten til at overføre licensen og uden retten til at
underlicensere, distribuere eller ændre licensgiverens produkter som leveret til brug for licenstageren og dens udpegede medarbejdere.

1.4

Licensen der tildeles licenstageren ophører straks, hvis licenstageren overtræder nogen af de vilkår og betingelser, der er angivet
i aftalen.

PARAGRAF 2

Ejendomsret/titel

2.1

Licensgiverens produkter er beskyttet af ophavsret. Licensgiveren bevarer alle rettigheder, ejendomsret og ejerskab til produktet og alle
efterfølgende hele eller delvise kopier og afledninger af produktet, der udvikles af licenstageren eller licensgiveren, herunder oversættelser,
kompileringer, delvise kopier, ændringer, opdateringer og knowhow i forbindelse hermed, uanset det udviklede produkts form eller det
medie, hvorpå det samme kan eksistere. Licensen udgør ikke et salg af produktet, og licenshaveren har ikke ret til at reproducere produktet
på nogen måde eller i nogen form. Licenstageren forbydes især at foretage reverse engineering/dekompilering/udvikling af enhver del eller
form af produktet og forbydes yderligere at udlede eller udvikle en kildekode svarende til enhver del af produktet. Efter aftalens opsigelse,
uanset årsagen hertil, skal licenshaveren destruere produktet og bekræfte destruktionen skriftligt over for licensgiveren.

2.2

Licenstageren bliver ikke den juridiske ejer efter modtagelse af produktet, men modtager kun brugsrettighederne til produktet som er
begrænset ifølge denne aftale.

2.3

Licensen giver ikke licenshaveren ret til at bruge licensgiverens firmanavn, handelsnavn, fiktive navn, logoer, ophavsret, illustrationer
eller andre ejendomsrettigheder, der er knyttet til licensgiveren.

PARAGRAF 3

Brugsret

3.1

Licensgiveren giver licenshaveren ret til at bruge produkterne på et bestemt sted i et miljø, der er egnet til produkterne. Brug af produkterne
på et filialkontor eller i et datterselskaber eller tilknyttede virksomheder er ikke tilladt uden udtrykkelig skriftlig samtykke fra licensgiveren.

3.2

Licenstageren har ikke ret til at lave en anden kopi af produktet til en flydende licens eller til sikkerhedskopiering.

3.3

Det er strengt forbudt for licenstageren at oversætte, duplikere, manipulere, omformatere eller afkode produktet. Skulle licensgiveren
blive opmærksom på en overtrædelse af én eller flere de ovennævnte vilkår, forbeholder licensgiveren sig retten til at anlægge sag
eller et påbud. Det er strengt forbudt at videregive produktet til nogen tredjepart eller licensgiverens konkurrenter, dets medarbejdere,
repræsentanter eller agenter til deres brug eller demonstration.

PARAGRAF 4
4.1

PARAGRAF 5

Fortrolighed
Alle oplysninger, tekniske data eller knowhow, der er relateret til produktet, der er udviklet af licensgiveren eller licenstageren,
kategoriseres som fortrolige oplysninger, der ejes af licensgiveren. Licenstageren skal tage alle rimelige forholdsregler for at beskytte alle
fortrolige oplysninger, der er knyttet til eller udviklet til licensgiverens produkter. Licenstageren må ikke videregive licensgiverens fortrolige
oplysninger til nogen tredjepart uden skriftlig tilladelse fra licensgiveren. Licenstageren giver sit samtykke til, at enhver videregivelse af
licensgiverens fortrolige oplysninger vil medføre uoprettelig skade for licensgiveren og vil medføre et øjeblikkeligt påbud.

Levering, installation, oplæring og hjælp

5.1

Produktet leveres til licenshaveren som angivet i købsordreren og den accept, der er udstedt af licensgiveren.

5.2

Licensgiveren yder hjælp til installation og oplæring, hvis dette er angivet i købsordreren.

PARAGRAF 6

Garanti

6.1

Licensgiveren garanterer, at produktet præsterer i overensstemmelse med dets skriftlige dokumentation, og at licensgiveren har ret til at
give licensen/licenserne indeholdt heri, og at brugen af produktet ikke krænker tredjeparts immaterielle rettigheder.

6.2

Licensgiveren garanterer over for licenstageren, at licensgiveren er den juridiske ejer af produkterne, og at brugsrettighederne leveres til
licenstageren uden retentionsret eller begrænsninger.

6.3

Produkterne leveres til licenshaveren i henhold til vilkårene og betingelserne for garanti angivet i licensgiverens købsordre.

6.4

Hvis licenstageren opdager nogen funktionsfejl i produktet, skal denne straks underrette licensgiveren herom elektronisk, og
licensgiveren skal gøre sit bedste for at rette fejlen/produktet, så produktet yder i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne
angivet i købsordren og licensgiverens garanti. Garantien, der tildeles licenstageren, er ugyldig, hvis licenshaveren eller dens agenter
ændrer produktet, eller hvis produktet bruges af licenstageren uden for det anvendelsesområde, som produktet er designet til, eller
produktet bruges i et miljø, der forårsager skade på produktet.
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6.5

PARAGRAF 7
7.1

PARAGRAF 8
8.1
PARAGRAF 9
9.1
PARAGRAF 10
10.1

PARAGRAF 11
11.1

PARAGRAF 12
12.1

PARAGRAF 13
13.1
PARAGRAF 14
14.1

iv

Ved rapportering af en produktfejl eller funktionsfejl skal licenstageren indsende fyldestgørende oplysninger om, hvordan fejlen(e)
manifesterer sig og præsentere oplysningerne på en sådan måde, at fejlen(e) kan genskabes af licensgiveren. Om nødvendigt gives
licensgiveren adgang til licenshaverens lokaler til at analysere kilden til fejlen(e). Når fejlen(e) er rettet, skal den/disse noteres, og begge
parter skal bekræfte, at produktet/produkterne virker som tilsigtet og i overensstemmelse med købsordreren.

Ansvarsbegrænsning
Licensgiverens maksimale ansvar for eventuelle krav, skader, handlinger eller handlingsårsager, der følger med denne aftale, er begrænset
til produktets oprindelige omkostninger. INGEN PART ER ANSVARLIG FOR DEN ANDEN ELLER TREDJEPART VED EVENTUELLE
SKADER - INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, STAFBARE ELLER FØLGESKADER - HERUNDER TAB AF OVERSKUD, DER
MÅTTE OPSTÅ ELLER RESULTERE SOM FØLGE AF DENNE AFTALE, SELV OM DEN ANDEN PART ER BLEVET RÅDGIVET OM
MULIGHEDEN FOR ELLER UDVIKLINGEN AF SÅDANE SKADER. DET OVENNÆVNTE GÆLDER UDEN HENSYN TIL UAGTSOM
ADFÆRD ELLER ANDEN OPFØRELSE AF ENHVER PART, OG UANSET OM ET SÅDAN ANSVAR KAN PÅLÆGGES SOM FØLGE
AF KONTRAKTFORHOLD, FORSØMMELIGHED, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ENHVER ANDEN TEORI OM RETSLIG
ANSVAR. HELE RISIKOEN FOR YDELSEN ELLER MANGEL PÅ SAMME ELLER SOM RESULTAT AF BRUG AF PRODUKTERNE
PÅHVILER LICENSHAVEREN.

Udvidet garanti
En udvidet garanti tilbydes licenstageren i henhold til licensgiverens betingelser for udvidede garanti, som beskrevet i et separat
dokument.

Vedligeholdelse
Hvis licenshaveren anmoder herom, skal licensgiveren levere den vedligeholdelse, der er nødvendig for, at produkterne fungerer korrekt.

Skadesløsholdelse
Licenstageren skal holde licensgiveren skadesløs for og mod eventuelle krav, handlinger, sager, ansvar, domme, tab, skader,
advokatsalærer og andre udgifter af enhver art og karakter, der måtte opstå som følge af licenshaverens brug af produkterne og/eller
dets agenter.

Eksportbegrænsninger
Licenstageren skal overholde alle eksportregler og forskrifter bekendtgjort af enhver myndighed agentur i USA. Licenstageren skal holde
licensgiveren skadesløs over for alle tab, skader, bøder/sanktioner eller handlinger, der opstår som følge af enhver af licenshaverens
overtrædelse af føderale, statslige eller lokale vedtægter, love, regler, forskrifter eller bestemmelser, som er gældende i USA.

Force Majeure
Strejker, lockout, optøjer, terrorangreb, voldshandlinger, ekstreme vejrforhold, død eller lignende omstændigheder, der påvirker
licensgiverens personale, betragtes direkte eller indirekte som force majeure. Hvis en force majeure-hændelse gør det grundlæggende
vanskeligere eller umuligt for licensgiveren og/eller dets ansatte at udføre sine opgaver som angivet i købsordreren, kan licensgiverens
ansvar for afhjælpning/irettesættelse udsættes til efter force majeure-hændelsen er overstået.

Aktivering af licens
Licenstageren må ikke igangsætte brugen af produktet uden fuldt ud at overholde de procedurer for aktivering af produktet, der er angivet
af licensgiveren.

Styrende myndighed
Gyldigheden, opfyldelsen, ordlyden og fortolkningen af denne aftale er underlagt lovgivningen i staten Ohio og Amerikas Forenede Stater
med undtagelse af konflikter mellem love, regler og forskrifter.
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Brugsanvisning
Denne vejledning dækker standardprocedurerne for følgende produkter:
•

Bertec® Balance Advantage® Prime IVR

•

Bertec® Balance Advantage® Functional

•

Bertec® Balance Advantage® Essential

•

Bertec® Balance Advantage® bærbare systemer
ADVARSEL: Den føderale lovgivning (i USA) begrænser salg af dette apparat til, hos eller på ordination af en
praktiserende læge. Ved ordinering til terapeutisk formål, skal den ordinerende læge klart definere brugsparametrene
(dvs. samlet patientindsats, maksimal puls osv.) mhp. at reducere risikoen for patientskade.
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Læs omhyggeligt, inden du fortsætter
Tilsigtet brug:
Evaluering af balanceevne og genoptræning
Produktfamilien Bertec® Balance Advantage® (BBA) er tænkt som en platform til indsamling og karakterisering af bevægelser hos
patienter med balanceforstyrrelser.
BBA-systemerne må kun betjenes af uddannet personale.

ADVARSEL: For at undgå risiko for tilskadekomst ved elektrisk stød må BBA-systemerne kun tilsluttes korrekte og
jordforbundne strømkilder, der føres gennem skilletransformeren på systemerne Prime IVR, Functional eller Essential.
Bærbare systemer må ikke tilsluttes en stikkontakt, mens en patient testes.
- Et passende niveau af fagekspertise kræves for at bruge Bertec®-teknologien til at udvikle korrekte behandlingsforløb, der er
tilpasset patienten individuelle tilfælde. Brugeren skal være sikker på, at de forstår driften af systemet, kan administrere testprotokoller
korrekt og fortolke resultaterne.
- BBA Prime IVR-systemet er beregnet til at forblive på plads efter installationen. Bertec® Corporation skal kontaktes, hvis det bliver
nødvendigt at flytte BBA Dynamic-systemet - uanset årsag. Statiske BBA-apparater (Functional og Essential) kan flyttes efter behov.
BEMÆRK: Udstyr fra Bertec® må kun serviceres af kvalificeret personale. Forsøg aldrig at servicere udstyret selv. Kontakt Bertec®
først, hvis en enhed skal serviceres, eller du har brug for hjælp.

ADVARSEL: Systemer fra Bertec® må ikke på nogen måde modificeres. Enhver modificering vil annullere garantien.

Der kan anmodes om yderligere service eller hjælp ved at kontakte: Bertec® Corporation 2500 Citygate Drive,
Columbus, OH 43219, tlf.: +1 614‑450‑0331, e-mail: support@bertec.com

-Se side 100 i denne vejledning for yderligere information om produktsikkerhed.

vi

Bertec® Balance Advantage® brugervejledning
80P-0009

BER.StaticUserManual.v10 Danish.indd 6

18/12/2020 12:22

Generel vedligeholdelse
Balancesystemerne fra Bertec® kræver kun almindelig vedligeholdelse, der udføres efter behov.
RENGØRINGSVEJLEDNING (se vedligeholdelsesvejledningen)
Prime IVR™-systemerne
>
Tør kuppelens indvendige overflade ned med en fugtig klud eller en glasrens-lignende rengøringsmiddel.
>
Støv forsigtigt fiskeøjeobjektivet af med den medfølgende børste eller mikrofiberklud. Et rengøringsmiddel til rengøring
af linser (følger også med hvert system) kan også sprøjtes på fiskeøjeobjektivet og derefter tørres af. Rengør ALDRIG
fiskeøjeobjektivet med andet end en mikrofiberklud eller den medfølgende børste.
>
Rengør jævnligt lufthullerne på projektoren.
>
Tør balancepladen af med en fugtig klud eller et universalt rengøringsmiddel.
>
Udskiftning af lamper - Projektoren underretter brugeren om, at en lampe skal udskiftes, når en lampe nærmer sig
slutningen af sin levetide. Kontakt Bertec® Corporation, når dette sker.
Statiske bærbare systemer (Essential og Functional)
>
Tør balancepladens øverste overflade af med et universalt rengøringsmiddel.
>
Skumtrinnet kan også tørres af med et universalt rengøringsmiddel.
>
For at overholde god hygiejne skal patienter bære ankelstrømper.

Bertec® Balance Advantage® brugervejledning
80P-0009

BER.StaticUserManual.v10 Danish.indd 7

vii

18/12/2020 12:22

Indholdsfortegnelse
01

Virksomhedsoversigt

03

Velkommen

04
04
05
06
07
07
08

Bertec® Balance Advantage® statiske pakker

Bertec® Prime IVR™
Bertec® Balance Advantage® Essential
Bertec® Balance Advantage® Functional
Bertec® Balance Advantage® Portable Essential
Bertec® Balance Advantage® Tender Essential
Bertec® Portable Functional

09
09
10
11
12
13
19
20
21
23
25
26
27
30
32
37

Sådan tændes Prime IVR
Første opstart og login
Opstart og login efter første opstart
Klinikerens startskærm
Stedbestemt opsætning og systemkonfiguration
Oprettelse af nye patienter
Indlæsning af eksisterende patienter
Ny pladekonfiguration
Patientvurdering
Genindsamling af øvelsesdata
Sådan gemmes og indlæses en testserie
Vurderingsrapporter
Layout af patientskærmbilledet
Databasevedligeholdelse
Sluk systemet

38
39

Grundlæggende betjening

Vurderinger med statiske plader

43
47
51
55
58
61
65
68
71
74

Modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB) (Modificeret klinisk test af sensorisk interaktion på
balance):
Limits of Stability (LOS) (Stabilitetsgrænse)
Rhythmic Weight Shift (RWS) (Rytmisk vægtforskydning)
Unilateral Stance (US) (Ensidig fodstilling)
Weight Bearing Squat (WBS) (Vægtbærende hugsiddende stilling)
Sit to Stand (STS) (Siddende til stående)
Walk Across (WA) (Almindelig gang)
Tandem Walk (TW) (Tandemgang)
Step Quick Turn (SQT) (Hurtig drejning):
Step Up and Over (SUO) (Trinøvelse - træd op og over)
Forward Lunge (FL) (Knæl fremad):

77
78
83

Concussion Balance Test (COBALT)™ (Balancetest ved hjernerystelse)
Instrumented Balance Error Scoring System (iBESS) (Instrumentbaseret registreringssystem for fejl i balancekontrol)

viii

Yderligere vurderingsprotokoller

Bertec® Balance Advantage® brugervejledning
80P-0009

BER.StaticUserManual.v10 Danish.indd 8

18/12/2020 12:22

Indholdsfortegnelse

Træning

86
89

Visuelle træningsmuligheder

90
90
91
92
93

Castle Scene (Slot)
Flight (Flyveøvelse)
Grocery Aisle (Supermarked)
Optokinetic Flow and Infinite Tunnel (Optokinetisk flow og uendelighedstunnel)

94
94
95
96
97
98

Quick Training (Kviktræning)
Vægtforskydning
Siddende træning
Mobilitetstræning
Closed Chain (Lukket kredsløb)-træning

100

Bertec Balance Advantage statiske system og sikkerhed

110

Bilag A: Forkortelser og ordliste

115

Bilag B Henvisninger

116

Bilag C: Ofte stillede spørgsmål

117

Bilag D: Adgangskoder og sikkerhed

118

Bilag E: Nulstilling af pladen

119

Bilag F: Licens- og supportfunktioner

122

Bilag G: Justering af Prime IVR-systemet

123

Bilag H: Fejlmeddelelser

128

Bilag I: Kontakt Bertec®

IVR-træningsmoduler

Balance- og mobilitetstræning

Bertec® Balance Advantage® brugervejledning
80P-0009

BER.StaticUserManual.v10 Danish.indd 9

ix

18/12/2020 12:22

x

Bertec® Balance Advantage® brugervejledning
80P-0009

BER.StaticUserManual.v10 Danish.indd 10

18/12/2020 12:22

Virksomhedsoversigt

Dr. Necip Berme (venstre) og Dr. Lewis Nashner (højre)
Bertec er en internationalt anerkendt virksomhed, der designer, fremstiller og markedsfører klinisk, biomekanisk udstyr og software
til forskningsformål. Bertecs værktøjer bruges af sportstrænere, fysioterapeuter og andre fagfolk, der arbejder på at forstå kroppens
bevægelser, og de hjælper atleter såvel som patienter med at nå deres præstations- og genoptræningsmål.
Organisationer og virksomheder, såsom Nike, det amerikanske olympiske svømmehold, Toyota Robotics, NIH, Cleveland Clinic, Mayo
Clinic, Harvard University og hundreder af andre i hele verden sætter deres lid til teknologiselskabet Bertec med sine 40 ansatte og
hovedsæde i Columbus, Ohio. Bertec blev grundlagt i 1987 med det formål at tackle nogle af de mest ambitiøse ingeniørprojekter
inden for flere discipliner, herunder biomekanik, mekatronik, fordybende virtual reality, øjesporing og computersyn ved at tilbyde
brancheførende løsninger til behandlere, forskere og klinikere.
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Velkommen
Velkommen til brugervejledningen til Bertec® Balance Advantage® statiske systemer. Dette er en kortfattet og brugervenlig vejledning
til implementering og anvendelse af en Bertec® Balance Advantage®-pakke sammen med dens tilhørende komponenter. Ikke alle
afsnit i denne vejledning er gældende for enhver pakke, da pakkerne adskiller sig mht. funktionalitet og tilgængelige funktioner for at
passe til en række forskellige kliniske og forskningsmæssige behov. Afsnit, der kun gælder for visse pakker, er markeret som sådan.
Nedenfor vises en kort oversigt over de seks Bertec® Balance Advantage® statiske systempakker sammen med deres vigtigste forskelle
i funktionalitet og tilgængelige funktioner.

Om Bertec® Balance Advantage® statiske pakker
Produktlinjen Bertec®s Balance Advantage® Static omfatter pakkerne Essential og Functional, hvor alle seks produkter
er udviklet til at hjælpe klinikere med patientgenoptræning. Disse pakker er illustreret og beskrevet i rækkefølge i figur 1,
2, 3 og 4 på de følgende sider sammen med deres tilsvarende funktioner og tekniske oplysninger. Se tabel 1 for en kort
oversigt over hver pakkes funktionalitet.
Tabel 1: Bertec® Balance Advantage®-pakkerne og deres tilsvarende funktioner.

Pakke

Vurderinger med
statisk plade

Kan transporteres

COBALTprotokolindstilling

IVR-træningsmoduler

Dynamic CDP/IVR™*

X

X

X

ü
ü
ü
ü
ü
ü

X

X

ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü

Prime IVR™*
Static Essential
Static Functional
Portable Essential
Portable Functional
Tender Essential

I/R
I/R
I/R

X
X
X
X
X

Balance- og
mobilitetstræningsmoduler

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

*Ikke beskrevet i denne vejledning.
Denne vejledning dækker de funktioner, der tilbydes af alle seks Bertec® Balance Advantage® statiske pakker.
Som førnævnt er ikke alle afsnit i denne vejledning gældende for enhver pakke - klinikere behøver kun at læse de
funktioner, der er gældende for deres pakke.
Som afbildet i tabel 1 er alle pakkerne i stand til at foretage vurderinger med statiske plader, skønt ikke alle pakker
tilbyder træningsprotokoller. Du kan finde flere oplysninger om vurderinger, analyse og træning med statiske plader på
side 38‑74.
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Bertec® Balance Advantage® statiske pakker
Standard Package

Bertec® Prime IVR™
Bertec® Balance Advantage®
software
Standard Package

®
Visual
(74”W®x 42”D x
Balancedome
Advantage
Bertecsurround
105”H)
with LCD projector
software

Dual-balance
force
plate
(18” x 20”)
Visual surround
dome
(74”W
42”D x
105”H) with LCD projector
Cart-mounted, dedicated computer
Dual-balance force plate (18” x 20”)
Touchscreen monitor
Cart-mounted, dedicated computer
Color Printer
Touchscreen monitor
Foam balance pad (18” x 20” x 4”)
Color Printer
Wooden rocker board
Foam balance pad (18” x 20” x 4”)
Wooden rocker board
SPECIFICATIONS
Specifikationer
Features
SPECIFICATIONS
Standardized assessment protocols
with
normative data
Features
Low
1.5” profileassessment
in an 18” x 20”
dualStandardized
protocols
balance
force plate
with normative
data
High-sensitivity
force
Low 1.5” profiledual-balance
in an 18” x 20”
dualplate
balance force plate
Immersive
virtualdual-balance
environmentforce
visual
High-sensitivity
surround
plate
Set
of training
scenes
for projection
Immersive
virtual
environment
visual
into
dome
surround
Set of training scenes for projection
into dome

Training
Quick Training
Mobility
Training
Closed
Chain Weight
Quick Training
Shifting
MobilitySeated
Closed Chain Weight
Training
Shifting Seated
Training
Assessments
mCTSIB
Assessments
Limits of Stability
mCTSIB
Weight Bearing Squat
Limits of Stability
Rhythmic Weight Shift
Weight Bearing Squat
Unilateral Stance
Rhythmic Weight Shift

Immersive Visual Stimuli
Rock wall
Immersive Visual Stimuli
Checkerboard Room
Rock wall
Optokinetic stripes (horizonal and
vertical,
adjustable
width and speed)
Checkerboard
Room
Grocery
aislestripes
(real-time
adjustable
Optokinetic
(horizonal
and
parameters)
vertical, adjustable width and speed)
Flight
simulator
Grocery
aisle (real-time adjustable
parameters)
Castle Corridor
Flight simulator
Maks. belastning = 226 kg (500 lbs)
Castle Corridor

Unilateral Stance
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Bertec® Balance Advantage® Essential
Standardpakke

Tilbehør

Bertec® Balance Advantage®-software

Balancepude i skum (457 mm x 508 mm
x 127 mm) (18” x 20” x 5”)

Dobbelt kraftplade
Højdejusterbare arbejdsstationer (2)
Berøringsskærm til kliniker
Berøringsskærm til patient
Funktionsbestemt computer

Bæretaske
(tilpasset til at bære alle
komponenterne)
Udvidet garanti
COBALT™ drevet af Bertec®

Trådløs pegepind/mus
Nødstrømsforsyning
Skilletransformer
Biokompatible fodovertræk
Vippebræt i træ
Balancepude i skum
SPECIFIKATIONER
Funktioner

Vurderinger

Løsning

Standardiserede protokoller med
normative data

Stabilitetsgrænser

Intuitiv software

mCTSIB

Løbende support

Vægtbærende hugsiddende stilling

Belastningskapacitet på 226 kg
(500 lbs)

Lav profil på 381 mm (1,5”)
i konfigurationen 157 mm
x 508 mm (18” x 20”)
Højfølsom dobbelt kraftplade

Rytmisk vægtforskydning
Ensidig fodstilling

Èt års garanti på komponenter og
serviceomkostninger

Træning
Kviktræning
Mobilitet
Lukket kredsløb
Vægtforskydning
Siddende træning
Bertec® Balance Advantage® brugervejledning
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Bertec® Balance Advantage® Functional
Standardpakke

Tilbehør

Bertec® Balance Advantage®software

Bertec® Vision Advantage®
Udvidet garanti

Dobbelt kraftplade
COBALT™ drevet af Bertec®
Højdejusterbare arbejdsstationer (2)
Berøringsskærm til kliniker
Berøringsskærm til patient
Funktionsbestemt computer
Trådløs pegepind/mus
Nødstrømsforsyning
Skilletransformer
Biokompatible fodovertræk
Vippebræt i træ
SPECIFIKATIONER
Funktioner

Vurderinger

Løsning

Standardiserede protokoller med
normative data

Stabilitetsgrænser

Intuitiv software

mCTSIB

Løbende support

Vægtbærende hugsiddende stilling

Belastningskapacitet på 226 kg
(500 lbs)

Lav profil på 381 mm (1,5”)
i konfigurationen 508 mm
x 1.524 mm (20” x 60”)
Højfølsom dobbelt kraftplade

Træning
Kviktræning
Mobilitet
Lukket kredsløb
Vægtforskydning
Siddende træning
06

Rytmisk vægtforskydning
Ensidig fodstilling

Èt års garanti på komponenter og
serviceomkostninger

Siddende til stående
Trinøvelse - træd op og over
Hurtig drejning
Tandemgang
Almindelig gang
Knæl fremad
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Bertec® Balance Advantage® Portable Essential
Bertec® Balance Advantage® Tender Essential
Standard Package

Optional Components

Bertec® Balance Advantage®
software

Bertec® Vision Advantage®

Dual-balance force plate

Carrying case
(custom to fit all components)

Laptop computer

Extended Warranty

Power cable and USB cable

COBALT™ powered by Bertec®

Wireless pointing device/mouse
Foam balance pad (18” x 20” x 4”)
Database merge and sync

SPECIFICATIONS
Features

Assessments

Solution

Standardized protocols with
normative data

mCTSIB

Intuitive software

Limits of Stability

Ongoing support

Weight Bearing Squat

500 lb load capacity

Rhythmic Weight Shift

One year parts and labor warranty

Low 1.5” profile in an 18” x 20”
configuration
High-sensitivity dual-balance force
plate

Unilateral Stance

Training
Quick Training
Mobility
Closed Chain
Weight Shifting
Seated Training

Bertec® Balance Advantage® brugervejledning
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Bertec® Portable Functional
Standardpakke

Tilbehør

Bertec® Balance Advantage®-software

Bertec® Vision Advantage®

Dobbelt kraftplade

Udvidet garanti

Bærbar computer

COBALT™ drevet af Bertec®

Strømkabel og USB-kabel
Trådløs pegepind/mus
Balancetrin i skum (457 mm
x 508 mm x 127 mm) (18” x 20” x 4”)
Databasesammenfletning
og synkronisering

SPECIFIKATIONER
Funktioner

Vurderinger

Løsning

Standardiserede protokoller med
normative data

Stabilitetsgrænser

Intuitiv software

mCTSIB

Løbende support

Vægtbærende hugsiddende stilling

Belastningskapacitet på 226 kg
(500 lbs)

Lav profil på 381 mm (1,5”)
i konfigurationen 508 mm
x 1.524 mm (20” x 60”)
Højfølsom dobbelt kraftplade

Rytmisk vægtforskydning
Ensidig fodstilling

Træning
Kviktræning
Mobilitet

Èt års garanti på komponenter og
serviceomkostninger

Siddende til stående
Trinøvelse - træd op og over
Hurtig drejning

Lukket kredsløb
Vægtforskydning
Siddende træning

Tandemgang
Almindelig gang
Knæl fremad
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Grundlæggende betjening
Sådan tændes Prime IVR
Bemærk: Gælder kun Prime-systemerne. Brugere af andre systemer henvises til den følgende side for vejledning i, hvordan deres
system(er) tændes.

Sådan tændes projektoren:
1.
2.

Ret fjernbetjeningen til projektoren i den omtrentlige retning af projektoren (det er bedst at
pege mod maskinens side, så kuplen ikke forstyrrer fjernbetjeningens signal).
Tryk på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen og vent 10‑15 sekunder på, at lyspæren
tænder.
Bemærk: Tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen er afbilledet i figur 7. Hvis projektoren ikke
tændes efter en længere periode, skal du slukke projektoren ved at trykke på tænd/slukknappen igen og sørge for, at fjernbetjeningen er rettet mod projektoren.

Projektoren slukkes ved at rette fjernbetjeningen mod projektoren og trykke to gange på tænd/slukknappen. Vent 10‑15 sekunder, før du prøver at tænde den igen.

Figur 7: Tænd/sluk-knap

Der følger en trådløs fjernbetjening med i hver pakke, der hjælper klinikere med at betjene Balance Advantage®-programmet under
behandlingen/testen. Fjernbetjeningen tjener generelt nedenstående funktioner. Disse funktioner kan dog ændre sig for visse
specifikke tests. Se protokolafsnittene for flere oplysninger om disse ændrede funktioner.

•

Grøn laserpegepind

•

Mus (tilbage-knap, venstreklik)

•

Muse-rullehjul

•

Højreklik

•

Næste tilstand

•

Forrige tilstand

•

Start/slut øvelse

•

Skift mellem skærmbillederne Patient og Clinician (Patient og Kliniker)

Bemærk: USB-donglen vises til højre for fjernbetjeningen i figur E1. Den skal
sluttes til computerens USB-port, for at fjernbetjeningen fungerer sammen med
systemet.

Figur E1: Fjernbetjening og dongle

Bertec® Balance Advantage® brugervejledning
80P-0009

BER.StaticUserManual.v10 Danish.indd 9

09

18/12/2020 12:22

Grundlæggende betjening

Første opstart og login
Alle Bertec® Balance Advantage®-systemerne inkluderer enten en funktionsbestemt tower-PC, der er fastgjort til en vogn,
eller en bærbar computer. Vejledningen til hvert system kan findes nedenfor - vær opmærksom på systemets ledninger, når
du tester en patient.
Sådan tænder du og logger på for første gang med et system med en tower-PC:
1.

Tryk på tænd/sluk-knappen øverst på computerens tower (kabinet).

2.

Tænd/sluk-knappen lyser, når systemet er tændt.

3.

Log ind på skrivebordet.

4.

Fra skrivebordet klikkes på Bertec® Balance Advantage®-logoet for at indlæse softwaren.

5.

Hvis du bliver bedt om en adgangskode (password), skal du indtaste din adgangskode med små bogstaver og derefter
trykke på Enter-tasten på tastaturet (eller klikke på knappen "Login").

6.

Se side 12 for hjælp til at navigere på klinikerens startskærm. Se side 13 for opsætning/konfiguration af systemet.

Sådan tænder du og logger på for første gang med et system med en bærbar computer:
1.

Tryk på tænd/sluk-knappen på siden af den bærbare computer (markeret i figur 9).

2.

Log ind på skrivebordet.

3.

Fra skrivebordet dobbeltklikkes på Bertec® Balance Advantage®-logoet for at indlæse softwaren.

4.

Hvis du bliver bedt om et password (adgangskode), skal du indtaste din adgangskode med
små bogstaver. Tryk derefter på Enter-tasten på tastaturet (eller klik på knappen "Login").

5.

Se side 12 for hjælp til at navigere på klinikerens startskærm. Se side 14‑19 for opsætning/
konfiguration af systemet.
Det er meget vigtigt, at pladen holdes fri for genstande under systemstarten, indtil
operatøren har tændt systemet helt og er logget ind på Balance Advantage®-softwaren.
Formålet med dette trin er at lade systemet nulstille pladens vægt ved opstart af
softwaren. Hvis pladen forstyrres under denne nulstillingsproces (se bilag F), skal du
logge ud og genstarte programmet (vejledning hertil findes nedenfor).

Figur 9: Tænd/sluk-knap på
bærbar computer

Sådan logger du ud af Balance Advantage:
1.

Klik på log ud-knappen i øverste højre hjørne af skærmen (se figur 10).

2.

Klik på knappen Afslut (se figur 11).

Figur 10: Log ud-knap

Figur 11: Afslut-knap

Når først systemet er konfigureret, kan systemadministratoren (operatøren med rollen ”administrator”) oprette konti til andre
medarbejdere/klinikere. Se side 16 for mere information om operatører, og hvordan man tilføjer operatørkonti.

10

Bertec® Balance Advantage® brugervejledning
80P-0009

BER.StaticUserManual.v10 Danish.indd 10

18/12/2020 12:22
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Opstart og login efter første opstart
Se den følgende vejledning for login efter første opstart og login.
Sådan startes systemet:
1.

Tryk på computerens tænd/sluk-knap.

2.

Log ind på skrivebordet.

3.

Fra skrivebordet klikkes på Bertec® Balance Advantage®-logoet for at indlæse softwaren.

4.

Hold pladen fri for genstande, indtil du er logget ind på systemet.

5.

Hvis pladen forstyrres under denne proces (se bilag F), skal du logge ud og genstarte programmet.Se figur 10 og 11 på
forrige side for hjælp til at logge ud.

Sådan logger du ind på programmet:
1.

Åbn Bertec® Balance Advantage®. Login-skærmen indlæses som vist i figur 12.

2.

Klik på det relevante brugernavn i feltet ”Operator” (Operatør).

3.

Sørg for, at den ønskede operatør er fremhævet med blåt.

4.

Indtast den adgangskode, der er tildelt den valgte operatør.

5.

Klik på knappen "Login", eller tryk på Enter-tasten for at åbne klinikerens startskærm. Se den følgende side for information
om klinikerens startskærm.

Figur 12: Login-skærm
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Klinikerens startskærm
Klinikerens startskærm er det første skærmbillede, der vises umiddelbart efter, at operatøren (eller administratoren)
logger ind. Efter operatøren logger ind, vises automatisk fanen Patients (Patienter) samt en liste over patienter i systemet.
Skærmen er inddelt i tre hovedafsnit - eller faner - som beskrives nedenfor.
1. Patient information (Patientoplysninger): Patientoplysninger vises i fanen Patients. Dette er den primære grænseflade til
indlæsning af en patient, oprettelse af en patient og visning af en patients historie.
2. Assessments (Vurderinger): Alle systemets tilgængelige balanceprotokoller findes i fanen Assessments. Hver protokol er
repræsenteret af et letgenkendeligt ikon, der kan trækkes og slippes ned i en testserie.
3. Training (Træning): I fanen Training findes en bred vifte af muligheder til at hjælpe med at rehabilitere en patient. Disse
muligheder omfatter:
> Weight shifting (Vægtforskydning)
> Seated (Siddende)
> Mobilitet
> Closed Chain (Lukket kredsløb)
> Quick Training (Kviktræning)
Når en patient er valgt, kan operatøren starte vurderinger eller træning ved at klikke på fanerne Assessments eller Training
(Vurderinger eller Træning). Klinikerens startskærm er illustreret i figur 13: Den øverste bjælke fremhæver fanerne, mens
bjælken til venstre viser, hvor patientoplysningerne er gemt.

Figur 13: Klinikerens startskærm
Det er vigtigt, at alle operatører lærer at navigere i klinikerens startskærm.
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Stedbestemt opsætning og systemkonfiguration
Bemærk: Kun operatører, der med rollen Manager eller Super / Admin Operator har adgang til disse
konfigurationsindstillinger.
I den indledende opsætning skal systemadministratoren (operatøren med rollen ”administrator”) konfigurere softwaren,
så den passer optimalt til stedets/klinikens behov. Måleenheder, rapportoverskrifter og stedoplysninger skal vælges og
indtastes. Efter den første opsætning kan konfigurationsindstillingerne stadig åbnes af operatører, der har rettigheder hertil
(se bemærkningen ovenfor).

Opsætning af indstillinger

Operatøren skal vælge tandhjul-ikonet
i øverste højre hjørne af skærmbilledet og derefter klikke på Configuration
(Konfiguration). Dette indlæser skærmbilledet konfigurationsindstillinger i et nyt vindue, hvor man kan konfigurere General Settings,
Test Settings, Additional Fields, Test Series, Operators, Security Roles og Database (Generelle indstillinger, Testindstillinger, Ekstra
felter, Testserier, Operatører, Sikkerhedsroller og database) (se figur 14).

Figur 14: Skærmbilledet Configuration Options (Konfigurationsindstillinger) Aktuelt er feltet General Settings
(Generelle indstillinger) valgt.

General Settings (Generelle indstillinger)

Konfigurationsindstillingerne for Generelle indstillinger bruges til at definere, hvordan programmet opfører sig. Her kan
operatøren ændre måleenheder (metriske eller empiriske måleenheder) og andre indstillinger, såsom kravet om, at patienter
skal have et gyldigt ID, og hvilken rapportoverskrift der vil være øverst på hver rapportside. Endelig kan programmet
indstilles til automatisk at nulstille pladen, når systemet startes op, eller hvis en plade tilsluttes (denne indstilling skal altid
være aktiveret, medmindre andet anvises af Bertec Support).
Indstillingen Report Header (Rapportoverskrift) giver operatøren mulighed for at ændre skriftstørrelse og -type,
linjeopsætning og farve. Brugere kan også indsætte en henvisning til et billede, såsom et logo, i overskriften. Billedfilen skal
kunne åbnes på en Windows-computer, for at den kan vises - billedet gemmes ikke i rapportoverskriften. Billedet skal derfor
være gemt på eller skal downloades til den lokale harddisk.
Bertec® Balance Advantage® brugervejledning
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Test Settings (Testindstillinger)

Konfigurationsindstillingerne for testindstillingerne, der er vist i figur 15, bruges til at definere, hvordan tests opfører sig.
En indstilling, der kan tilpasses, er at slå lyde, der bruges til at indikere start eller stop af test eller testfejl, til eller fra.
I samme sektion kan også lydtypen, som systemet afspiller, ændres til enhver. WAV-fil, der findes på computeren.
I skærmbilledet Center of Pressure (Trykcenter) kan operatøren ændre pladefølsomheden til visse testprotokoller til,
hvornår plader reagerer på indledende tryk. Som standard kræves der en trykændring på ca. 11,5 kg (25 lbs) for, at en
plade kan reagere og begynde at registrere data. Ved at justere skyderen mod ”Very Sensitive” (Meget følsom) reagerer
pladen på mindre tryk ned til cirka 0,9 kg (2 lbs). Justering af skyderen mod “Less Sensitive” (Mindre følsom) får pladen til at
reagere på et minimumstryk på ca. 29,5 kg (65 lbs). Dette påvirker ikke, hvor hurtig eller langsom skærmopdateringerne er.
Det påvirker kun, hvor stort tryk på pladen, der kræves, før registreringen begynder.
Konfigurationsfeltet til testindstillinger (over skærmbilledet Center of Pressure (Trykcenter)) giver også operatøren mulighed
for at gemme alle testdata til både vurderinger og træning. Alle vurderingsdata, selv de datakanaler, der ikke bruges til at
generere rapporterne, gemmes som standard i databasen. Dog vil træningsdata ikke blive gemt (resultaterne gemmes
dog). Når denne indstilling er markeret, gemmes alle rådata til både vurderinger og træning. Dette kan være værdifuldt, hvis
registrering af COG (Center of Gavity el. Tyngdepunkt) eller COP (Center of Pressure el. Trykcenter) til træningen ønskes,
men det betyder også, at databasens størrelsen øges meget hurtigere.
Derudover kan skærmens DPI for Vision Tracker og følsomheden af Jump Analysis (Hop-/springanalyse) ændres i dette
vindue fra deres tilsvarende indstillinger, som det ses i figur 15.

Figur 15: Meddelelse om datastørrelse
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Additional Fields (Ekstra felter)

Ekstra felter giver operatøren mulighed for at vedhæfte oplysninger til hver patientjournal. Alle felter, hvor kolonnen
“Required” (Påkrævet) er markeret, er obligatoriske felter, som skal udfyldes af operatøren, før patientjournalen kan
gemmes. Ekstra felter kan også konfigureres til at indeholde brugergenererede lister, der er tilknyttet specifikke felter.
Et eksempel på dette er den forudkonfigurerede liste over ICD-9-koder, der allerede findes på systemet. Operatøren kan
redigere disse felter/lister, oprette eller slette lister og angive, hvilke ekstra felter der bruger listerne. Disse indstillinger er
placeret i bunden af vinduet Additional Fields (Ekstra felter)
Edit Field (Rediger felt): Valg af et aktuelt felt i systemlisten (øverst i feltet), aktiveres knappen Edit Field
(Rediger felt). Dette giver operatøren mulighed for at indstille teksttypen, der vises i feltet (enten tekst indtastet
af operatøren eller tekst fra brugeroprettede lister), indstille hvor i listen feltet vises, og kontrollere, om det er et
obligatorisk felt. Figur 16 viser indstillingsmenuen for Edit Field (Rediger felt).

Figur 16: Indstillingsmenuen for Edit Field (Rediger felt)
New Field (Nyt felt): Knappen New Field (Nyt felt) opretter et nyt felt, der vises på listen over ekstra felter.
Dette felt kan bruges til de oplysninger, som operatøren gerne vil registrere - disse oplysninger vedhæftes
patientjournaler. Når du opretter det nye felt, skal alle de andre indstillinger for feltet angives (fx rækkefølge,
påkrævet eller ej, liste/ingen liste).
Delete Field (Slet felt): Knappen Delete Field (Slet felt) sletter det aktuelt valgte felt fra Additional Fields
(Ekstra felter).
Values Editor (Værdiredigeringsværktøj): Operatør-oprettede lister genereres og gemmes gennem
værdiredigeringsværktøjet. Når der klikkes på værktøjet, åbnes nyt vindue, der viser de aktuelt gemte lister for
ekstra felter (placeret til venstre). Når en liste er valgt til venstre, vises indholdet af listen til højre. En fuld visning af
værdiredigeringsværktøjet vises i figur 18 på næste side.
For at oprette en ny liste skal operatøren først vælge Add New List (Tilføj ny liste). Dette tilføjer <New Entry>
(<Ny post>) til listen over gemte lister. Operatøren kan ændre listens navn fra <New Entry> til et ønsket navn fra
linjen Name Text (Navngiv tekst). Derudover kan operatøren vælge, om flere elementer på listen kan vælges ved
at markere afkrydsningsfeltet Allow Multiple Selections (Tillad flere valg), som vist i figur 17. Hvis denne mulighed
vælges, kan operatøren begynde at skrive indhold til listen i tekstfeltet, da hver ny linje derefter vil falde sammen
med et nyt muligt valg (som standard gælder oplysningerne kun for et felt). Når du er færdig, skal du klikke på Ok
for at gemme det nye felt/opdateringen.

Figur 17: Afkrydsningsfeltet Allow Multiple Selections (Tillad flere valg)
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Figur 18: Værdiredigeringsvindue

Testserier

Operatøren kan klikke på feltet Test Series (Testserier) for at hente alle testserier på systemet, der er oprettet og gemt af
operatører eller systembrugere. Gemte lister kan fjernes eller omdøbes ved at vælge den gemte testserie og derefter enten
klikke på Delete Series (Slet serie) eller Rename Series (Omdøb serie).

Operatører
Operatører er Balance Advantage® login-kontiholdere, der kan udføre specifikke
handlinger, såsom at foretage vurderinger, generere rapporter og arbejde med
patientjournaler. Hver operatør kan få tildelt en sikkerhedsrolle (adgangsrettigheder), der definerer, hvad de kan og

ikke kan.

For at redigere eller slette en operatør kan den aktuelle operatør klikke på en post og derefter klikke på enten Edit Operator
(Rediger operatør) eller Delete Operator (Slet operatør). For at oprette en ny operatør skal du klikke på New Operator (Ny
operatør). Hvis du klikker på Edit Operator (Rediger operatør) eller New Operator (Ny operatør), åbnes et vindueslink som
vist i figur 19.

Figur 19: Vinduet Edit Operator Profile (Rediger operatørs profil)
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Feltet Operator Name (Operatørs navn) er påkrævet, da det bruges til at identificere operatøren og giver operatøren
mulighed for at logge ind på systemet. Det valgfri felt Full Name (Fulde navn) vises, hvor det er nødvendigt, men hvis et
navn ikke angives, vil systemet som standard vælge operatørens navn, som angivet ovenfor.
Feltet Security Role (Sikkerhedsrolle) udfyldes fra konfigurationsskærmbilledet for sikkerhedsroller (se Sikkerhedsroller
nedenfor for yderligere oplysninger). En operatør kan kun tildeles én sikkerhedsrolle, men flere (eller alle) operatører kan
bruge den samme sikkerhedsrolle.
Adgangskoden i feltet Password (adgangskode) er den kode, som operatøren skal indtaste for at logge på systemet.
For at ændre adgangskoden skal du indtaste den igen i feltet Confirm Password (Gentag adgangskode). Bemærk, at
blanke adgangskoder (uden indtastning) er tilladt, men frarådes. Når operatøren er logget på, kan han/hun ændre deres
adgangskode fra Balance Advantage®-systemmenuen. Se bilag D for mere information.

Sikkerhedsroller

Sikkerhedsroller gør det muligt at konfigurere adgangsrettigheder til operatører. Disse adgangsrettigheder deles mellem
operatører, så hvis en adgangsrettighed ændres for en sikkerhedsrolle, påvirker det alle operatørerne, der er tildelt denne
sikkerhedsrolle.
For at redigere eller slette en sikkerhedsrolle skal du først klikke på en post og derefter enten klikke på Edit Security Role
(Rediger sikkerhedsrolle) eller Delete Security Role (Slet sikkerhedsrolle). Klik på New Security Role (Ny sikkerhedsrolle) for
at oprette en ny sikkerhedsrolle. Hvis der klikkes på Edit Security Role (Rediger sikkerhedsrolle) eller New Security Role (Ny
sikkerhedsrolle) åbnes et nyt vindue som vist i figur 20.

Figur 20: Nyt vindue til redigering af sikkerhedsroller
Et Role Name (Rollenavn) er påkrævet og bruges til at identificere sikkerhedsrollen. I feltet Description (Beskrivelse) kan der
skrives en valgfri beskrivelse om, hvad rollen er til. Afkrydsningsfelterne Access Rights (Adgangsrettigheder) definerer, hvad
rollen kan eller ikke kan. Som standard kan en ny sikkerhedsrolle ikke gøre noget. Medmindre rettigheden “Can Login” (Kan
logge på) markeres her, kan enhver operatørkonto, der er tildelt denne rolle, ikke logge på systemet.
Adgangsrettigheden ”Is Super Operator/System Admin” (Er superbruger/systemadministrator) er til konti på meget højt
niveau. Denne rettighed skal kun tildeles konti, der skal kunne ændre systemindstillinger og oprette, redigere og slette
operatører og sikkerhedsroller.
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Adgangsrettigheden til ”Is Manager Operator” (Er ledende operatør) svarer til systemadministratorens adgangsrettighed,
idet den også giver adgang til konfigurationsskærmen og indstillingerne, men rettigheden giver ikke adgang til at tilføje,
ændre eller slette operatører eller sikkerhedsroller. Rettigheden giver også som standard ikke adgang til patientlisterne eller
test og rapporter.
Rettighederne ”Can View/Add/Delete Operators” (Kan vise/tilføje/slette operatører) kan kun tildeles til ledende operatører
eller til superbrugere/systemadministratorer.
En operatør uden disse rettigheder har ikke adgang til patienter og kan i det hele taget slet ikke bruge systemet.
Det anbefales, at rettigheden ”Can View Patients” (Kan se patientjournaler) tildeles alle sikkerhedsroller i tillæg til
rettigheden til at logge på systemet.
Bemærk: Husk at tildele alle operatører og sikkerhedsroller rettigheden “Can Log in” (Kan logge på). Operatører uden denne
rolle kan ikke bruge systemet.
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Oprettelse af nye patienter
Bemærk: Som øvelse anbefales det, at man opretter en testpatient, som naturligvis bør navngives ligeså, i databasen.
Sådan oprettes en ny patient:
1.

Klik på knappen New Patient (Ny patient) i midten af skærmen umiddelbart efter, at du har logget på systemet og ankommer
til klinikerens startskærm. Du kan også vælge New Patient (Ny patient) fra patientlisten og derefter klikke i feltet Click here
to Start a New Patient (Klik her for at oprette en ny patient), der findes i vinduets øverste venstre hjørne. Begge muligheder
er vist i figur 21.

2.
3.
4.
5.

Efter du klikker her, åbnes et pop op-vindue med tomme patientoplysningsfelter som illustreret i figur 22.
Udfyld alle de påkrævede felter, der er fremhævet i gul. Du kan derefter udfylde de valgfrie felter.
(Valgfrit): Du kan også tage et billede af patienten at klikke på knappen Turn on Camera (Tænd kamera). Vent på, at det live
kamerabillede vises, og klik derefter på knappen Take Picture (Tag billede).
Klik på knappen Save Changes (Gem ændringer) for at oprette den nye patientprofil.

Figur 21: Sådan oprettes en ny patient.

Figur 22: Vinduet New Patient (Ny patient)
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Indlæsning af eksisterende patienter
Sådan vælges en patient, der allerede er i systemet:
1.

Klik på fanen Patients (Patienter).

2.

En liste over patienter vises på venstre side af skærmen. Denne liste er som standard sorteret efter den senest anvendte
profil.

3.

Klik for at vælge patienten. Patientens oplysninger vises i midten af skærmen. Over patientens oplysninger vises datoerne
for tidligere test (hvis nogen). Klik for at få vist yderligere oplysninger.

4.

(Valgfrit): Operatøren kan sortere denne liste på en andre måder, såsom i alfabetisk rækkefølge, ved at klikke på knappen
under “Sort the Patients List by” (Sorter patientlisten efter) og vælge den ønskede sorteringsmetode.

Filtrering efter ekstra felter

Hvis der er oprettet ekstra felter, der indeholder lister, kan patientjournalerne også filtreres efter disse listeelementer.
Hvis der fx er oprettet en liste til fysioterapeuterne Jesper, Anna og Johanne, kan patientlisten filtreres til kun at vise Johannes
patienter. For at gøre dette skal du klikke på tegnet ”+” (vist i figur 23) ved siden af Name Search/Filter (Navnesøgning/filter)
og derefter klikke på Physical Therapist (Fysioterapeut) og så på feltet ud for Johanne. Dette skærmbillede vises i figur 24.
Når elementet, der skal filtreres efter, er valgt, skal du klikke på OK. Man kan føje flere poster til “filter by” (filtrer efter) -listen ved blot
at fortsætte med at klikke på tegnet ”+” ved siden af Name Search/Filter (Navnesøgning/filter) og følge den samme fremgangsmåde
som før. Hvis du vil fjerne et uønsket filter, skal du klikke på tegnet ”-” ved siden af filteretiketten.

Figur 24: Feltet Vælg filter i Patientliste
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Ny pladekonfiguration
Når en plade, der ikke kan genkendes, sluttes til systemet, vises straks pop op-vindue, efter operatøren logger på
systemet, som vist i figur 25. Operatøren skal klikke på det billede, der passer til pladen, der netop er tilsluttet, og vælge
OK. Det er afgørende, at den korrekte plade vælges. Valg af en forkert plade vil resultere i skæve testberegninger.

Figur 25: Pop op-vindue
Hvis operatøren af en
 eller anden grund vælger den forkerte pladetype, kan pladetypen tilbagestilles ved at klikke på tandhjulsikonet
og derefter vælge Re-select Plate Size (Vælg af pladestørrelse igen) fra rullelisten. Operatøren kan derefter vælge den korrekte plade
ved at klikke på billedet.
I tillæg til at ikke-genkendte plader konfigureres, kræver Balance Advantage®-systemer, der bruger funktionelle balanceplader, at
rækkefølgen af plader konfigureres, første gang systemet installeres/opsættes, hvis systemet flyttes, eller hvis en plade frakobles
og derefter tilsluttes igen. For at orientere pladerne skal du klikke på tandhjulsikonet
og derefter vælge Configure Dual Plates
(Konfigurer dobbeltplader) fra rullelisten. Figur 26 på den følgende side viser skærmbilledet til angivelse af pladerækkefølgen.
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Operatøren skal følge anvisningerne på skærmen ved at stå på pladen længst væk fra skærmen. Vent på, at pladen på billedet bliver
grøn, og vælg derefter Ok. Hvis der opstår forvirring, skal du følge anvisningerne på skærmen.

Figur 26: Konfigurer rækkefølgen af funktionelle plader
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Patientvurdering
Sådan starter du en patientvurdering:
1. Opret en ny patient (vejledning hertil kan findes på side 19), eller indlæs en eksisterende patient (vejledning hertil kan findes
på side 21).
2. For at udføre en ny vurdering skal du klikke på fanen Assessments (Vurderinger), som vist i figur 27, og derefter trække og
slippe den eller de ønskede vurderinger til feltet Series of Tests to Perform (Testserier til udførelse) til venstre.
Bemærk: Vurderinger kan bestilles igen i testserien ved at klikke og trække testen til en ny position.
Du kan finde beskrivelser af vurderingerne fra side 46 i denne manual.

Figur 27: Fanen Assessments (Vurderinger): Testopsætning
3. Når du har konfigureret rækkefølgen, hvori du ønsker at udføre vurderingerne, skal du vælge Start the Test Series (Start
testserien) direkte under patientens navn i øverste venstre hjørne.
4. Placer patientens fødder korrekt på balancepladen.
Til de fleste vurderinger skal patienten placere
deres fødder således, at deres mediale malleol
flugter med linjen, der løber fra venstre mod højre,
og den laterale calcanei flugter med de små,
mellemstore eller store linjer. Dette vil blive angivet
på klinikerens skærm. Generelt har patienten lov til
at sprede fødderne ligeligt, så de står komfortabelt.
Den korrekte fodplacering er illustreret i figur 28.

Horisontal linje
Små, mellemstore
eller store linjer

5. Udfør vurderingerne som beskrevet på
computerskærmen. Klinikeren kan på et hvilket
som helst tidspunkt under en vurdering indtaste
noter ved at klikke i feltet Notes (Noter) i nederste venstre
hjørne af skærmen. Dette skærmbillede vises i figur 29
på den følgende side.

Figur 28: Korrekt fodplacering
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Figur 29: Eksempel på klinikerens skærm under en vurdering.
Sådan vises og udskrives rapporter for afsluttede vurderinger:
1.

Gå til fanen Patients (Patienter), og bekræft, at den rigtige patient er valgt.

2.

Over patientoplysningerne findes en tidslinje, der viser en dato for hver dag, der er registreret en journal for patienten. Klik på
datoen og vurderingen for at vælge den ønskede rapport.

3.

Når den ønskede vurderingsrapport er indlæst, skal du klikke på udskrivningsikonet øverst til højre i skærmbilledet.

4.

Statusrapporter kan ses ved at klikke på ikonet 'i' og vælge en statusrapport (hvis en sådan er tilgængelig).

Figur 30: Gå tilbage til patientskærmbilledet for at se testrapporter.
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Genindsamling af øvelsesdata
Du kan kassere og genindsamle data ved afbrydelse af øvelser (fx hvis patienten nyser, stiller et spørgsmål, åbner deres
øjne osv. i løbet af øvelsen).
Sådan gentages en øvelse:
1.

Hold Ctrl-knappen nede, og tryk på Slet (Del) -knappen.

2.

I pop op-vinduet, der vises (vist i figur 31), skal du vælge enten Yes (Ja), hvis du vil slette den seneste øvelse, eller No
(Nej), hvis du ikke vil slette den seneste øvelse.

3.

Kun den senest indsamlede øvelse vil blive slettet.

Figur 31: Bekræft sletning af øvelse
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Sådan gemmes og indlæses en testserie
Balance Advantage®-softwaren giver operatøren mulighed for at oprette en række vurderinger og træningsforløb, der kan gemmes til
fremtidig brug hos enhver patient.
Sådan gemmes listen:
1. Vælg vurderingerne/træningsforløbene ved at placere dem i venstre kolonne under Series of Tests to Perform (Testserier til
udførelse).
2. Vælg indstillingerne for hver test.
3. Klik på Save (Gem).
4. Giv testserien et unikt navn.
Valg af en eksisterende testserie:
1. Vælg fanen Assessments (Vurderinger) eller Trainings (Træningsforløb).
2. Vælg Load from existing Test Series (Indlæs fra eksisterende testserie) til venstre i skærmbilledet under patientens billede
og navn.
3. Vælg den ønskede testserie.
I figur 32 illustreres menuen til lagring og indlæsning af gemte lister. Både vurderinger og træningsforløb kan kombineres
i en omfattende liste. Du skal blot vælge de vurderinger, der skal udføres, skifte til fanen Training (Træning) for at vælge de
træningsforløb, der skal udføres, og derefter gemme listen.

Figur 32: Liste-grænsefladen Bemærk, at vinduet til lagring af test er åbent.
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Vurderingsrapporter
Vurderingsresultater kan præsenteres gennem en række forskellige rapporttyper: enkeltstående testrapporter, kombinerede rapporter,
daglige træningsrapporter og statusrapporter. Derudover beskrives rapportforklaringen samt eksport af ASCII-data i dette afsnit.

Enkeltstående testrapporter

Enkeltstående testrapporter præsenterer resultaterne fra en enkelt vurdering udført på en bestemt dag. Der kan genereres en
enkeltstående testrapport for enhver enkelt vurdering eller træning. I figur 33 vises et eksempel på en enkeltstående testrapport for
stabilitetsgrænser.

Figur 33: Enkeltstående testrapport for stabilitetsgrænser

Kombinerede rapporter

Kombinerede rapporter kombinerer resultater fra flere vurderinger til en rapport på en enkelt side. De øvelser, der skal kombineres,
skal være udført samme dag og i samme forløb.

Figur 34: Kombineret testrapport for visuel behandlingstid
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Daglige træningsrapporter

Denne rapport er en samlet oversigt over patientens øvelser, der udføres under hele træningsforløbet. Øvelsen, graden af
vanskelighed, parametrene og patientens resultat kan udskrives med denne rapport. I figur 35 vises et eksempel på en daglig
træningsrapport for visuel motorisk følsomhed i venstre side (Leftward VMS eller Visual Motor Sensitivity).

Figur 35: Daglig træningsrapport for visuel motorisk følsomhed i venstre side

Statusrapport

En statusrapport kortlægger patientens opnåede resultater over tid i en bestemt test. Patienten skal have udført vurderingen eller
træningen flere gange inden for den valgte tidsramme, for at statusrapport kan genereres. I figur 36 vises et eksempel på en
statusrapport for en sensorisk organisationstest.

Figur 36: Statusrapport for sensorisk organisationstest
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Rapportforklaring

Alle rapporter følger den samme grovskitse for præsentation af
information. Grå bjælker repræsenterer normative data1, der er
tilknyttet det aldersinterval, patienten falder indenfor. Grønne
søjler repræsenterer målinger, der ligger inden for det normative
område, og røde søjler repræsenterer resultater, der ligger uden for
5-percentilen for det alderstilsvarende normative interval. I figur 37
vises et rapporteksempel.

Eksportering af ASCII-data

Figur 37: Rapportforklaring

Du kan eksportere data ved at holde Ctrl + F6-tasterne nede på
tastaturet, mens du ser en testrapport fra fanen Patients (Patienter) (udførelse af dette tastetryk åbner visningen til eksport af data).
Inden for dette skærmbillede kan brugeren vælge en række muligheder. Mulighederne omfatter eksport af den aktuelle patient eller
alle patienter, testtypen, der skal eksporteres, hvordan man organiserer eksporterede oplysninger, mellem hvilke datoer, der skal
eksporteres, og hvor de eksporterede oplysninger skal gemmes. Alle eksporterede data gemmes i almindelige kommaseparerede
værdier (CSV-filer), som kan åbnes med andre dataanalyseprogrammer. Skærmbilledet til eksport af data er vist i figur 38.
De eksporterede data kan ikke importeres tilbage til Bertec® Balance Advantage®-softwaren. Se afsnittet Databasevedligeholdelse
(side 33) for yderligere oplysninger om udførelse af sikkerhedskopiering af systemet.

Figur 38: Skærmbilledet til eksport af data
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Layout af patientskærmbilledet
Generelt viser patientskærmbilledet enten relevant målinformation, såsom stabilitetsbegrænsningscirklen eller billedeksempler
på, hvordan testen skal udføres under vurderinger. Visse patientskærmbilleder viser startinstrukser eller andre anvisninger.
Stabilitetsgrænsetesten bruges som eksempel nedenfor.

Figur 39: Meddelelsen ”Hold Still” (Stå stille) vises, før patienten må bevæge sig.
Meddelelsen ”Begin!" (Begynd) angiver, at bevægelse kan påbegyndes.

Figur 40: Meddelelsen ”Begin!" (Begynd) angiver, at bevægelse kan påbegyndes.
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Figur 41: Meddelelsen ”Trial Complete” (Øvelse færdig) angives, når en øvelse er gennemført.
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Databasevedligeholdelse
Bemærk: Kun operatører tildelt rollen som superbruger/systemadministrator har adgang til disse konfigurationsindstillinger.
Sådan får du adgang til databasekonfigurationssiden:
1.
2.
3.

Klik på tandhjulsikonet
i øverste højre hjørne af skærmen.
Vælg valgmuligheden Database Maintenance (Databasevedligeholdelse) fra rullemenuen for at åbne
databasekonfigurationssiden i et nyt vindue.
Hvis sektionen er deaktiveret, skal du afslutte programmet Balance Advantage® (se figur 47 og 48 på side 37). Højreklik
derefter på ikonet Balance Advantage® fra computerens skrivebord. Vælg indstillingen Run as Administrator (Kør som
administrator) fra rullelisten for at åbne programmet. Log ind igen, og gentag trin et og to.

Fra databasekonfigurationssiden (vist i figur 42) er der adgang til følgende handlinger: Current Database Statistics (Aktuel
databasestatistik), Schedule Automatic Backups (Planlæg automatisk sikkerhedskopiering), Manually Backup and Restore the
Database (Manuel sikkerhedskopiering og gendannelse af database) og Configure and Perform Database Merge (Konfigurer og udfør
databasesammenfletning).
Bemærk: Det anbefales, at afkrydsningsfeltet “Automatic Archive” (Automatisk arkiv) er markeret. Hvis du markerer dette
felt, bliver valgmulighederne How Frequently (Hvor ofte), Start Time (Starttid) og Folder Options (Mappeindstillinger)
tilgængelige.
•

Indstillingen How Frequently (Hvor ofte) styrer, hvor ofte automatiske sikkerhedskopieringer udføres. Dette kan enten være
dagligt, ugentligt eller månedligt.

•

Start Time (Starttid) angiver det tidspunkt, hvor de automatiske sikkerhedskopier påbegyndes (fx kl. 21:00).

•

Folder Options (Mappeindstillinger) styrer, hvor de automatiske systemarkiver gemmes på computeren.

Figur 42: Konfigurationsindstillinger: database
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Sikkerhedskopier/gendan database

Inden du ændrer databaseindstillingerne, anbefales det på det kraftigste, at du foretager en sikkerhedskopiering af den
aktuelle database. Derudover anbefales det at indføre rutinemæssig sikkerhedskopiering af databaser: se den forrige side
for yderligere information.
Sådan sikkerhedskopieres databasen:
1.

Klik på knappen Perform Database Archive Now (Udfør databasearkivering nu) nederst til venstre på
databasekonfigurationssiden.

2.

Vælg en mappe, hvor arkivet skal gemmes. Dette omfatter flytbare medier, så længe mediet ikke fjernes, før
arkiveringsprocessen er afsluttet. Mappens standardplacering er: C:\ProgramData\Bertec\BalanceAdvantage.

3.

Arkiveringsprocessen kan til hver en tid annulleres ved at klikke på Cancel (Annullér). Arkiver, der annulleres, gemmes ikke.

Når arkiveringen er gennemført, viser Balance Advantage®-systemet navnet på den arkiverede fil og tilbyder at åbne den mappe, der
indeholder den. Det anbefales, at arkivet kopieres til et flytbart flashdrev, efter processen er gennemført.
Sådan gendannes en arkiveret database:
1.

Klik på knappen Merge or Restore Database from Archive (Sammenflet eller gendan database fra arkiv) nederst til højre på
databasekonfigurationssiden.

2.

Søg efter og vælg det korrekte arkiv. Databaser kan gendannes fra arkiver, der er gemt på flytbare medier (så længe det
flytbare medium forbliver forbundet til computeren under hele gendannelsesprocessen).

3.

Vælg muligheden for at overskrive den aktuelle database. Denne mulighed vises lige under muligheden for at sammenflette,
som vist i Figur 43.

4.

Gendannelsesfunktionen vil som en standard sikkerhedsfunktion oprette en sikkerhedskopi af den aktuelle database,
før den overskriver den aktuelle database. For at springe sikkerhedskopieringstrinnet over skal du fjerne markeringen
i valgmuligheden “Create an archive backup...” (Opret en sikkerhedskopi af arkiv...).

5.

Klik på Ok. En bekræftelse vises.

6.

Læs bekræftelsen for at være sikker på, at du har valgt korrekt.

7.

Klik på Yes (Ja) for at logge af, mens databasen gendannes.
Advarsel! Gendannelse af en database fra et arkiv erstatter den aktuelle database fuldstændigt. Udfør kun denne
handling, hvis der er en berettiget grund hertil, fx hvis du vil flytte en database fra en computer til en anden eller udskifte en
beskadiget database på grund af harddiskfejl eller andre problemer. Denne handling kan ikke fortrydes!

Advarsel! Databasefiler og -arkiver er krypteret og kan ikke læses eller ændres af andre programmer. Forsøg ikke at
ændre databasefiler eller -arkiver vha. et tredjepartsprogram, da dette kan føre til tab af data.

Figur 43: Mulighed for at overskrive

Bertec® Balance Advantage® brugervejledning
80P-0009

BER.StaticUserManual.v10 Danish.indd 33

33

18/12/2020 12:22

Grundlæggende betjening

Sammenfletning

En sammenfletning kan udføres enten envejs (fra et databasearkiv) eller tovejs (fra et andet lokalt eller eksternt system). Den valgte
metode afhænger af opsætningen: Hvis to eller flere Bertec®-computere er forbundet til hinanden via et lokalt netværk, vil tovejsmetoden typisk benyttes. Databasekonfigurationssiden bruges til envejs-sammenfletning. For at få adgang til tovejs-sammenfletning
skal du klikke på valgmuligheden Database Sync (Databasesynkronisering) nederst til venstre i skærmbilledet. I figur 44 vises, hvor
denne valgmulighed er placeret.

Figur 44: Valgmuligheder for sammenfletning af databaser
Tovejs-sammenfletninger gennemføres via computerens netværk og/eller internettet. Bertecs medicinske elektriske sikkerhedstest
tillader kun Bertec-computere at være trådløst forbundet til internettet. Processen kører i baggrunden (efter dette er korrekt
konfigureret) således, at planlagte databasesammenfletninger ikke er påkrævet. I stedet opdateres nye patienter og information
konstant. Flere systemer kan flettes sammen.
En envejs-sammenfletning foretages fra computerens software, herunder tilknyttede flytbare enheder. Kun én fil kan flettes med den
aktuelle database ad gangen.
Bemærk: Sammenfletning af databaser mellem systemer fungerer kun, hvis begge systemer kører den samme version af
Balance Advantage®-softwaren.
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Envejs-sammenfletning - Sammenfletning fra arkiv

Ved sammenfletning fra en databasearkivfil - en envejs-sammenfletning - skal operatøren vælge et eksisterende databasearkiv.
Typisk vil dette enten være på et USB-drev eller et delt netværksdrev, men ethvert medie, som arkivfilen er gemt på, fungerer. Mediet,
der indeholder arkivfilen og skal forblive tilsluttet computeren under hele fletningen.
Sådan gennemføres en envejs-sammenfletning:
1.

Klik på knappen Merge or Restore Database from Archive (Sammenflet eller gendan database fra arkiv) i nederste højre
hjørne af databasekonfigurationssiden for at vælge et arkiv, der skal flettes.

2.

Find filen. Klik på filen for at vælge den, og klik derefter på knappen Open (Åbn).

3.

Programmet skal som standard vælge at sammenflette - ikke gendanne - et arkiv. Alligevel skal du sikre dig, at
valgmuligheden Merge... (Sammenflet...) er valgt (Se figur 45).

4.

Envejs-sammenfletning vil som en standard sikkerhedsfunktion oprette en sikkerhedskopi af den aktuelle database, før den
påbegynder sammenfletningen. For at springe sikkerhedskopieringstrinnet over skal du fjerne markeringen i valgmuligheden
“Create an archive backup...” (Opret en sikkerhedskopi af arkiv...).

5.

Klik på knappen Next (Næste) for at fortsætte til den endelige bekræftelse.

6.

Læs bekræftelsen for at være sikker på, at du har valgt korrekt.

7.

Bekræft handlingen for at påbegynde sammenfletningen.

Figur 45: Valgmulighederne ved envejs-sammenfletning/sammenfletning fra arkiv
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Tovejs-sammenfletning - Sammenfletning over netværk (databasesynkronisering)

Tovejs-sammenfletning kræver, at kompatible Balance Advantage®-systemer er aktiveret for at få adgang til sammenfletning. Hvis
kontoret/klinikken/afdelingen er en del af et hospital eller et universitet, bedes du kontakte Bertecs Support for at diskutere jeres
specifikke miljø og forhold, så vi kan tilbyde den bedste løsning til databasesynkronisering.
Sådan konfigureres adgangen til tovejs-sammenfletning:
1.
2.
3.

Fra databasekonfigurationssiden skal du klikke på valgmuligheden Database Sync (Databasesynkronisering) nederst til
venstre i skærmbilledet. Se figur 44 på side 33.
På databasekonfigurationssiden (vist i figur 46) skal du markere afkrydsningsfeltet Enable Database Sync (Aktiver
databasesynkronisering).
Indtast navnet på synkroniseringsgruppen. Hvis dette er den første computer, der konfigureres til tovejs-sammenfletning,
skal du oprette et synkroniseringsgruppenavn til brug med andre computere. Computerne vil ideelt set være på det samme
netværk og have Network Discovery (Netværksregistrering) slået til.
I tilfælde af at netværksregistrering er slået fra eller synkroniseret med computere uden for det lokale netværk: Indtast Ipadressen/adresserne på den eller de computere, du ønsker skal oprette forbindelse til systemet (IP 24.123.134.172). Hvis du
er i tvivl om din computers IP-adresse, kan en hurtig Google-søgning på "Hvad er min IP-adresse" vise den.

4.
5.
6.
7.

(Valgfrit): Vælg, hvor ofte synkronisering foretages (i minutter), og hvor ofte en fuld sammenfletning foretages (i dage).
Klik på Ok for at opdatere systemet.
(Valgfrit): Kontakt brugerne/ejerne af de andre computere for at opdatere deres IP-adresseliste, så de inkluderes i det nye
system.
Tovejs-sammenfletningen er nu gennemført. Kig efter et Wi-Fi-signal
, der skal vises nederst til venstre på
skærmbilledet, efter data er indtastet. Hvis symbolet ikke vises (og patienter ikke sammenflettes til den nye enhed), skal
du prøve at indtaste IP-adressen/adresserne til de systemer, der skal flettes sammen med. Kontakt Bertec® support, hvis
problemer fortsætter.

Figur 46: Valgmulighederne ved tovejs-sammenfletning
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Sluk systemet
Det anbefales på det kraftigste, at systemets computer samt Prime IVR's projektor slukkes hver nat for at øge levetiden
på både softwaren og hardwaren.
Sådan slukkes computeren:
1.

2.
3.
4.

Hvis du er logget ind på en Bertec®-operatørkonto, skal du klikke på knappen
Logout (Log af) (se figur 47), som findes i øverste højre hjørne af skærmbilledet.
Hvis der vises et pop op-vindue, skal du klikke på Yes (Ja) for at bekræfte, at du
vil logge af.
Fra Bertec® login-skærmbilledet skal du klikke på [X] -knappen i øverste højre
hjørne af skærmbilledet (se figur 48).
Tryk på tænd/sluk-knappen (afhænger af den installerede version af Windows),
og klik derefter på Shut Down (Luk computeren).
Prime IVR-systemer: Se side 10 for hjælp til at slukke for projektoren.

Figur 47: Softwarens Log af-knap

Figur 48: Afslut-knap
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Vurderinger med statiske plader
Hver vurdering er beskrevet i dybden og indeholder 1) en figur af vurderingsikonet, som det vises i fanen Assessments (Vurderinger)
i Balance Advantage®-softwaren, 2) et billede af klinikerens skærm inden påbegyndelse af testen og 3) en øvelsesrapport med
resultatoplysninger.
De følgende tre test er grundlaget for en vurdering af den statiske balance. De er designet til at vurdere en patients evne til at
behandle sensoriske signaler og foretage korrekte justeringer for at opretholde balancen. De kan foretages på alle plader og pakker.
>
>
>

Modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB) (Modificeret klinisk test af sensorisk interaktion på balance)
Limits of Stability (LOS) (Stabilitetsgrænser)
Rhythmic Weight Shift (RWS) (Rytmisk vægtforskydning)

I tillæg til de tre grundlæggende vurderinger findes der også en række andre vurderinger med statiske plader mhp. At vurdere en
patients balance. Følgende test er designet til at repræsentere hverdagsaktiviteter.
>
>
>
>
>
>
>
>

Unilateral Stance (US) (Ensidig fodstilling)
Weight Bearing Squat (WBS) (Vægtbærende hugsiddende stilling)
Sit to Stand (STS) (Siddende til stående)
Walk Across (WA) (Almindelig gang)
Tandem Walk (TW) (Tandemgang)
Step Quick Turn (SQT) (Hurtig drejning)
Step Up Over (SUO) (Trinøvelse - træd op og over)
Forward Lunge (FL) (Knæl fremad)

Figur 49: Anbefalede plader/pakker

>
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Med åbne øjne på en stabil flade
> Klik på knappen Eyes Open (Åbne øjne) på klinikerens skærm.

Bertec® Balance Advantage® brugervejledning
80P-0009

BER.StaticUserManual.v10 Danish.indd 38

18/12/2020 12:22

Vurderinger med statiske plader

Modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB)
(Modificeret klinisk test af sensorisk interaktion på balance):
VIGTIGT! - Klinikeren er ansvarlig for egen, patientens og andre omgivende personer
sikkerhed. Sørg for, at du er i stand til at hjælpe patienten, hvis de begynder at miste
balancen.
Kompatible pakker:

Bertec® Balance Advantage®® Functional- og Essential-pakker, Prime IVR™.

Mål:

Målet er at vurdere patientens posturale stabilitet under forskellige visuelle, vestibulære og
somatosensoriske forhold.

Protokol:

Patienten bliver bedt om at stå stille under fire testbetingelser, herunder: Med åbne øjne på en
stabil overflade, med åbne øjne på en skumpude, med lukkede øjne på en stabil overflade og
med lukkede øjne på en skumpude. Patientens posturale svingningshastighed kvantificeres
og sammenlignes med normative værdier. Det anbefales, at der i alt udføres tre øvelser for
hver testbetingelse.

Figur 50: mCTSIB-ikon.

Prime IVR: Visuel baggrund
	Den visuelle baggrund, der bruges til mCTSIB-testen, er den ovale baggrund, som giver en ensartet baggrund under
øvelsen. Andre ensartede baggrundsmuligheder kan bruges, herunder ”Rock Wall” (Klippe) og ”Neutral Scene” (Natur).

Patientinstruktioner:

”Stå stille, mens du ser fremad og holder armene langs siden. Hold dine fødder en skulderbredde fra hinanden og langs pladens riller.
Jeg giver dig yderligere instruktioner efterhånden.”

Protokolresultat:

Figur 51: Klinikerens hovedskærmbillede ved mCTSIB-test
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>
>
>
>
>

Anvisninger til korrekt placering af fødderne vises på klinikerens skærm, da patientens fødder
skal placeres fra hinanden ud fra specifikke linjer på balancepladen.
Når patienten er i den korrekte stilling, påbegyndes testperioden ved, at klinikeren klikker på
Start eller trykker på den tredje knap på den trådløse fjernbetjening (vist i figur 47).
Patienten bedes om at stå stille i 10 sekunder.
Det anbefales at gentage øvelsen i alt 3 gange, før der fortsættes til næste trin.

Med lukkede øjne på en stabil flade
> Klik på knappen Eyes Closed (Lukkede øjne) på klinikerens skærm.
> Når patienten er i den korrekte stilling (se ”Med åbne øjne på en stabil flade”), påbegyndes
testperioden ved at klikke på Start eller ved at trykke på den tredje knap på den trådløse
fjernbetjening.
> Patienten bedes om at stå stille med lukkede øjne i 10 sekunder.
> Det anbefales at gentage øvelsen i alt 3 gange, før der fortsættes til næste trin.

Figur 52: Knap på
fjernbetjening

>

Med åbne øjne på en skumflade
> Skumpuden lægges på balancepladen (sørg for, at linjerne på pladen og skumpuden passer sammen).
> Klik på knappen Eyes Open – Foam (Åbne øjne - Skumpude) på klinikerens skærm.
> Anvisninger til korrekt placering af fødderne vises på klinikerens skærm, da patientens fødder skal placeres fra hinanden ud
fra specifikke linjer på skumpuden.
> Når patienten er i den korrekte stilling, påbegyndes testperioden ved, at klinikeren klikker på Start eller trykker på den tredje
knap på den trådløse fjernbetjening.
> Patienten bedes om at stå stille på skumpuden i 10 sekunder.
> Det anbefales at gentage øvelsen i alt 3 gange, før der fortsættes til næste trin.

>

Med lukkede øjne på en stabil flade
> Klik på knappen Eyes Open – Foam (Lukkede øjne - Skumpude) på klinikerens skærm.
> Når patienten er i den korrekte stilling (se ”Med lukkede øjne på en stabil flade”), påbegyndes testperioden ved, at klinikeren
klikker på Start eller trykker på den tredje knap på den trådløse fjernbetjening.
> Patienten bedes om at stå stille på skumpuden med lukkede øjne i 10 sekunder.
> Det anbefales at gentage øvelsen i alt 3 gange, før der fortsættes til næste trin.

Forsigtig/Generel information vedrørende vurdering:
>

40

Øvelsen kan afbrydes når som helst ved at klikke på Stop-knappen på klinikerens skærm eller ved at trykke den tredje knap på
den trådløse fjernbetjening (se figur 52 ovenfor). Efter en øvelse er gennemført, vil softwaren spørge, om operatøren vil beholde
eller kassere dataene. Dataene bør kasseres, hvis patienten ikke følger patientanvisningerne (hvis fx patienten taler, holder
øjnene åbne, nyser osv.). Dataene bør beholdes, hvis testen er gennemført i henhold til patientanvisningerne.
> Når øvelsen er gennemført, bliver klinikeren bedt om at vælge Fall (Fald) eller Discard (Kassér) resultaterne.
> Hvis FALL (FALD) vælges:
• Øvelsen gemmes som et FALD, hvor tidspunktet for hændelsen registreres.
• Hvis patienten faldt, vil svingningshastighedens maksimale værdi blive inkluderet i de numeriske data, som gør det
muligt at beregne gennemsnitshastigheden (6 grader/sek).
• Patienten skal derefter hjælpes i den korrekte stilling igen for at sikre korrekt fodplacering til yderligere øvelser.
> Hvis DISCARD (KASSÈR) vælges:
• Øvelsen vil ikke blive gemt.
• Patienten skal derefter hjælpes i den korrekte stilling igen for at sikre korrekt fodplacering til yderligere øvelser.
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>

Operatøren kan til hver en tid tage noter i tekstfeltet Notes (Noter) i nederste venstre hjørne.
> Hvis øvelsen registreres som STEP (SKRIDT) eller PULL (TRÆK):
• Vores software overvåger, at patientens kontakt med pladen er ensartet. Med undtagelse af et FALL (FALD), som
registreres af klinikeren, vil programmet reagere ved en reduktion i vægten, som registreres som ét af to muligheder: et
PULL (TRÆK) eller et STEP (SKRIDT).
• PULL (TRÆK) – Softwaren registrerer en reduktion i den lodrette kraft. Patienten var i stand til at overføre kropsvægten
opad, sandsynligvis ved at "trække" eller hvile på selen.
• STEP (SKRIDT) – Softwaren registrerer, at vægten både blev forskudt og reduceret fra pladen. Patienten er
sandsynligvis trådt af pladen under øvelsen.
• I begge tilfælde har klinikeren mulighed for at gemme dataene eller tage øvelsen om.

Protokol for gennemførelse af test:
>
>
>

Ved afslutningen af testen/testene kan testen enten lukkes, eller den næste test kan påbegyndes.
Det anbefales, at endelige kommentarer tilføjes på dette tidspunkt.
Klik på en test på listen (fx Lukkede øjne på en stabil flade) for at udføre testen.

Testanalyse:
>

Systemgenererede rapporter omfatter:
> Center of Gravity (COG) (Tyngdepunkt): Angiver svinghastigheden i grader/sek.
> Mean COG Sway Velocity (Gennemsnitlig svinghastighed i tyngdepunkt) for hver tilstand.
> Composite Sway Score (Sammensat svingningsscore): Gennemsnittet for øvelserne.
> COG Alignment (Tyngdepunktsafstemning): Angiver patientens tyngdepunktsposition i forhold til midten af støttebasens
centrum i begyndelsen af hver af øvelserne.
> Røde/grønne søjler: Resultater, der falder uden for norm-værdierne, repræsenteres som røde søjler, mens resultater, der
falder inden for norm-værdierne, repræsenteres som grønne søjler.

Rapporter:

Oversigtsrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater i løbet af en øvelse eller en serie af øvelser.
> Tyngdepunktssvingninger vises sammen med den gennemsnitlige svinghastighed i tyngdepunkt og den forløbet tid for
hver øvelse.
> Gennemsnitlig svinghastighed i tyngdepunkt vises i forhold til de normative data.
> Resultaterne fra tyngdepunktsafstemningen vises på en graf.
> Hvis der er knyttet kommentarer til øvelsen, medtages disse til sidst i rapporten.
> Statusrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater for en serie af øvelser foretaget på forskellige tidspunkter.
> For at få vist statusrapporterne skal du klikke på informationsikonet (”i”) i patientens tidslinje.
> En rullemenu med de tilgængelige statusrapporter vises.
> Patientens fremskridt registreres i statusrapporter, der viser deres resultater over tid.
> Udskriv/gem
> Vælg den ønskede protokolrapport fra patientens tidslinje.
> Du kan vælge printerikonet
, mens du læser rapporten, for enten at gemme rapporten som en PDF-fil eller
udskrive den.
>
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Praktiske hensyn:
Unormal svingning eller fald

Implikation

Ingen

Individer uden svækkelse oplever minimal svingning på den faste overflade
enten med åbne eller lukkede øjne. Individer uden svækkelse oplever også
øget svingning på skumpuden, men de mister normalt ikke balancen eller
falder.

C1 og C2 (plus C3 og C4)

Unormal svingning på den faste overflade indikerer, at patienten har svært
ved at indarbejde somatosensorisk information i sin balancekontrol. Patienter
med unormale reaktioner på den faste overflade har næsten altid også
unormale reaktioner på skumpuden. I sådanne tilfælde bør ikke-fysiologiske
årsager udelukkes.

Kun C3

Unormal svingning eller fald med åbne øjne på skumpuden indikerer, at
patienten har svært ved at indarbejde visuel information i sin balancekontrol.

Kun C4

Unormal svingning eller fald med lukkede øjne på skumpuden indikerer,
at patienten har svært ved at indarbejde vestibulær information i sin
balancekontrol.

C3 og C4

Unormal svingning eller fald med begge øjne åbne og lukkede på skumpuden
indikerer, at patienten har svært ved at indarbejde visuel og vestibulær
information i sin balancekontrol.

Figur 53 mCTSIB-rapportoplysninger
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Limits of Stability (LOS) (Stabilitetsgrænse)
VIGTIGT! - Klinikeren er ansvarlig for egen, patientens og andre omgivende personer
sikkerhed. Sørg for, at du er i stand til at hjælpe patienten, hvis de begynder at miste
balancen.
Kompatible pakker:
Bertec® Balance Advantage®® Functional- og Essential-pakker, Prime IVR™.

Mål:

Målet er at bestemme den maksimale afstand, som patienten er i stand til at flytte sit trykcenter fra den
primære lodrette position i forskellige retninger uden at miste balancen.

Protokol:

Denne vurdering kræver, at patienten ved anklerne (ikke bøje i taljen eller knæene) læner sig fremad,
54: LOS-ikon
bagud og fra side til side. Et sundt individ kan læne sig 6,25 - 8 grader fremad, 4,5 grader bagud og 8 graderFigur
til begge
sider.

Patientinstruktioner:

”Stå stille, mens du ser fremad og holder armene langs siden. Når jeg trykker på Start, vil du se instruktionen “Hold Steady” (Stå
stille) på skærmen. Fortsæt med at stå stille, indtil du ser instruktionen "Begin!” (Begynd). Når du ser ”Begin!” (Begynd) på skærmen,
skal du flytte dig mod målene så hurtigt som muligt, mens du holder markøren så tæt på målet som muligt, indtil testen er afsluttet.
Dine fødder skal forblive på stedet på pladen, og dine hænder skal holdes langs siden under hele testen. Jeg giver dig yderligere
instruktioner efterhånden.”

Protokolresultat:

Figur 55: Klinikerens hovedskærmbillede ved LOS-test
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>

>

Testsekvenser
> I alt 8 retninger undersøges i løbet af vurderingen.
• 1. øvelse: Fremad
• 2. øvelse: Fremad – til højre
• 3. øvelse: Højre
• 4. øvelse: Bagud – til højre
• 5. øvelse: Bagud
• 6. øvelse: Bagud – til venstre
• 7. øvelse: Venstre
• 8. øvelse: Fremad – til venstre

Testresultat
For hver retning anvises patienten om, hvor han/hun skal placere sine fødder, og hvordan vurderingen udføres.
Patienten skal øve denne test flere gange, før data indsamles. Dette er nødvendigt for at sikre, at patienten klart forstår,
hvordan testen skal udføres.
>
Klinikeren skal gentage dette for hver retning, indtil alle otte øvelser er afsluttet.
>
>

Generel information vedrørende vurdering:

Øvelsen kan afbrydes når som helst ved at klikke på Stop-knappen på klinikerens skærm eller ved at trykke den tredje knap
på den trådløse fjernbetjening (se figur 52 på side 40). Efter en øvelse er gennemført, vil softwaren spørge, om operatøren vil
beholde eller kassere dataene. Dataene bør kasseres, hvis patienten ikke følger patientanvisningerne (hvis fx patienten taler,
holder øjnene åbne, nyser osv.). Dataene bør beholdes, hvis testen er gennemført i henhold til patientanvisningerne.
> Operatøren kan til hver en tid tage noter i tekstfeltet Notes (Noter) i nederste venstre hjørne.
> Hvis øvelsen registreres som STEP (SKRIDT) eller PULL (TRÆK):
• Vores software overvåger, at patientens kontakt med pladen er ensartet. Med undtagelse af et FALL (FALD), som
registreres af klinikeren, vil programmet reagere ved en reduktion i vægten, som registreres som ét af to muligheder: et
PULL (TRÆK) eller et STEP (SKRIDT).
• PULL (TRÆK) – Softwaren registrerer en reduktion i den lodrette kraft. Patienten var i stand til at overføre kropsvægten
opad, sandsynligvis ved at "trække" eller hvile på selen.
• STEP (SKRIDT) – Softwaren registrerer, at vægten både blev forskudt og reduceret fra pladen. Patienten er
sandsynligvis trådt af pladen under øvelsen.
• I begge tilfælde har klinikeren mulighed for at gemme dataene eller tage øvelsen om.
>

Protokol for gennemførelse af test:
>
>
>

Ved afslutningen af testen/testene kan testen enten lukkes, eller den næste test kan påbegyndes.
Det anbefales, at endelige kommentarer tilføjes på dette tidspunkt.
Klik på en test på listen (fx Fremad) for at udføre testen.

Testanalyse:
>

44

Systemgenererede rapporter omfatter:
> Directional Control (DCL) (Retningsbestemt kontrol): En måling af, hvor meget af patientens bevægelse var i målretningen.
> End Point Excursion (EPE) (Slutpunktsudsving): En måling af, hvor langt patienten læner sig mod målet i første forsøg.
> Maximum Excursion (MXE) (Maksimal udsving): En måling af det maksimale omfang, som patienten læner sig under øvelsen.
> Reaction Time (RT) (Reaktionstid): En måling af den tid (i sekunder), som patienten er om reagere på kommandoen om at
bevæge sig mod målet.
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>
>

Mean COG Velocity (MV) (Gennemsnitlig tyngdepunktshastighed): En måling i grader/sekund af den hastighed, hvormed
patienten bevægede sig mod målet.
Røde/grønne søjler: Resultater, der falder uden for norm-værdierne, repræsenteres som røde søjler, mens resultater, der
falder inden for norm-værdierne, repræsenteres som grønne søjler.

Rapporter:

Oversigtsrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater i løbet af en øvelse eller en serie af øvelser.
> Tyngdepunktssvingninger registreres for hver af retningerne.
> Resultaterne fra hver øvelse vises i en tabel til højre for registreringen for tyngdepunktssvingningerne.
> De beregnede resultater for hver af de primære retninger (fremad, bagud, venstre, højre) såvel som det sammensatte
resultat er angivet i søjlediagrammer for hvert af malingerne. Det sammensatte resultat udgør gennemsnittet af
øvelserne, mens det beregnede resultat indregner data om vægt for hver øvelse.
> Hvis der er knyttet kommentarer til øvelsen, medtages disse til sidst i rapporten.
> Statusrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater for en serie af øvelser foretaget på forskellige tidspunkter.
> For at få vist statusrapporterne skal du klikke på informationsikonet (”i”) i patientens tidslinje.
> En rullemenu med de tilgængelige statusrapporter vises.
> Patientens fremskridt registreres i statusrapporter, der viser deres resultater over tid.
> Udskriv/gem
> Vælg den ønskede protokolrapport fra patientens tidslinje.
> Du kan vælge printerikonet
, mens du læser rapporten, for enten at gemme rapporten som en PDF-fil eller
udskrive den.
>

Praktiske hensyn:
Limits of Stability (LOS) (Stabilitetsgrænse) - testen viser information om den viljebestemte motoriske kontrol under dynamiske
forhold. Abnormiteter i stabilitetsgrænsetesten indikerer en øget faldrisiko.
Abnormiteter i denne test kan skyldes:
Abnormitet

Implikation

Mindsket EPE, MXE eller DCL

Begrænset bevægelsesområde, svækkelsestilstand og anden
svækkelse i det muskuloskeletale system. Overvej biomekaniske
begrænsninger som en årsag til begrænsningen i stabilitet.

Mindsket MVL

Neuromuskulære svækkelser forårsaget af slagtilfælde,
Parkinson's sygdom osv.

Mindsket RT

Kognitive svækkelser, angst og frygt for at falde - ofte på grund af
aldring.

Generelt

En patient med akutte symptomer på svimmelhed kan være uvillig
eller bange for at nærme sig sine stabilitetsgrænser. Overvej også
ikke-fysiologiske årsager, såsom manglende villighed til at yde sin
bedste indsats (eller overdrivelse).
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Figur 56: LOS-rapportoplysninger
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Rhythmic Weight Shift (RWS) (Rytmisk vægtforskydning)
VIGTIGT! - Klinikeren er ansvarlig for egen, patientens og andre omgivende personer
sikkerhed. Sørg for, at du er i stand til at hjælpe patienten, hvis de begynder at miste
balancen.
Kompatible pakker:
Bertec® Balance Advantage®® Functional- og Essential-pakker, Prime IVR™.

Mål:

Målet er at bestemme patientens evne til at bevæge deres trykcenter rytmisk i retningen forudbagud og lateralt i forskellige trin.

Protokol:

Patienten bliver bedt om at bevæge sig frivilligt i forskellige tempi (overgange på
1, 2 og 3 sek.) i en bestemt retning (enten forud-bagud og lateralt). Hastigheden af
tyngdepunktssvingningerne, målt i grader pr. sekund, kvantificeres og sammenlignes med
normale individers resultater baseret på tempo og retning.

Figur 57: RWS-ikon

Patientinstruktioner:

“Mens du ser fremad, skal du overføre din vægt enten fra side til side eller forud og bagud. Dette vil flytte markøren fra side til side
eller fremad til bagud på skærmen. Forsøg at holde trit med og holde dig inden for grænserne for det bevægelige mål. Jeg giver dig
yderligere instruktioner efterhånden.”

Protokolresultat:

Figur 58: Klinikerens hovedskærmbillede ved RWS-test
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>

Testsekvenser
> Fremad/bagud: Langsom (3 sekunder mellem grænser).
> Fremad/bagud: Middel (2 sekunder mellem grænser).
> Fremad/bagud: Hurtig (1 sekunder mellem grænser).
> Lateral: Langsom (3 sekunder mellem grænser).
> Lateral: Middel (2 sekunder mellem grænser).
> Lateral: Hurtig (1 sekunder mellem grænser).

>

Testresultat
> Patienten bliver bedt om at stå på balancepladen.
> Anvisninger til korrekt placering af fødderne vises på klinikerens skærm.
> Patienten bliver derefter bedt om at overføre sin vægt mellem grænselinjerne samtidig med bolden.
> Giv patienten tilstrækkelig tid til at udføre denne aktivitet.
> Det er vigtigt, at patienten har haft tid til at øve denne aktivitet. Konsekvensen af ikke at give tilstrækkelig tid til at øve
aktiviteten er en måling af evnen til at lære aktiviteten, ikke graden af svækkelse.
> Øvelsesperioden varierer. Øvelsesperioden er 18, 12 eller 6 sekunder ved hhv. langsomt, middel og hurtigt tempo.

Generel information vedrørende vurdering:

Øvelsen kan afbrydes når som helst ved at klikke på Stop-knappen på klinikerens skærm eller ved at trykke den tredje knap
på den trådløse fjernbetjening (se figur 52 på side 40). Efter en øvelse er gennemført, vil softwaren spørge, om operatøren vil
beholde eller kassere dataene. Dataene bør kasseres, hvis patienten ikke følger patientanvisningerne (hvis fx patienten taler,
holder øjnene åbne, nyser osv.). Dataene bør beholdes, hvis testen er gennemført i henhold til patientanvisningerne.
> Operatøren kan til hver en tid tage noter i tekstfeltet Notes (Noter) i nederste venstre hjørne.
> Hvis øvelsen registreres som STEP (SKRIDT) eller PULL (TRÆK):
• Vores software overvåger, at patientens kontakt med pladen er ensartet. Med undtagelse af et FALL (FALD), som
registreres af klinikeren, vil programmet reagere ved en reduktion i vægten, som registreres som ét af to muligheder: et
PULL (TRÆK) eller et STEP (SKRIDT).
• PULL (TRÆK) – Softwaren registrerer en reduktion i den lodrette kraft. Patienten var i stand til at overføre kropsvægten
opad, sandsynligvis ved at "trække" eller hvile på selen.
• STEP (SKRIDT) – Softwaren registrerer, at vægten både blev forskudt og reduceret fra pladen. Patienten er
sandsynligvis trådt af pladen under øvelsen.
• I begge tilfælde har klinikeren mulighed for at gemme dataene eller tage øvelsen om.
>

Protokol for gennemførelse af test:
>
>
>

Ved afslutningen af testen/testene kan testen enten lukkes, eller den næste test kan påbegyndes.
Det anbefales, at endelige kommentarer tilføjes på dette tidspunkt.
Klik på en test på listen (fx Lateral: langsom) for at udføre testen.

Testanalyse:
>

48

Systemgenererede rapporter omfatter:
> Grafen over retningskontrol giver en indikation af jævnheden og koordineringen af tyngdepunktsbevægelsen for hvert tempo
og hver retningskombination.
> Søjlediagrammet nederst på siden viser hastigheden på x-aksen for hver af kombinationerne kategoriseret efter retning.
> Retningsresultaterne præsenteres baseret på patientens hastighed.
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>
>

Et sammensat resultat gives pr. retning, som er gennemsnittet i løbet af øvelsen.
Røde/grønne søjler: Resultater, der falder uden for norm-værdierne, repræsenteres som røde søjler, mens resultater, der
falder inden for norm-værdierne, repræsenteres som grønne søjler.

Rapporter:

Oversigtsrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater for en serie af øvelser foretaget på forskellige tidspunkter.
> Grafen over retningskontrol giver en indikation af jævnheden og koordineringen af tyngdepunktsbevægelsen for hvert
tempo og hver retningskombination.
> Søjlediagrammet nederst på siden viser hastigheden på x-aksen for hver af kombinationerne kategoriseret efter
retning.
> Retningsresultaterne præsenteres baseret på tempoet.
> Et sammensat resultat gives pr. retning, som er gennemsnittet i løbet af øvelsen.
> Statusrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater for en serie af øvelser foretaget på forskellige tidspunkter.
> For at få vist statusrapporterne skal du klikke på informationsikonet (”i”) i patientens tidslinje.
> En rullemenu med de tilgængelige statusrapporter vises.
> Patientens fremskridt registreres i statusrapporter, der viser deres resultater over tid.
> Udskriv/gem
> Vælg den ønskede protokolrapport fra patientens tidslinje.
> Du kan vælge printerikonet
, mens du læser rapporten, for enten at gemme rapporten som en PDF-fil eller
udskrive den.
>

Praktiske hensyn:
Abnormitet

Implikation

Ingen

Individer uden svækkelse er i stand til at holde et passende tempo
under rytmiske vægtskift med tilstrækkelig hastighed og minimale
forskydninger uden for aksen.

Svækket hastighed eller retningskontrol

Patienter med en række forskellige svækkelser eller forstyrrelser
af deres motoriske kontrol kan udvise reduceret hastighed, dårlig
retningskontrol eller begge under rytmisk vægtforskydning. Disse
patienter vil ofte finde hverdagsaktiviteter vanskelige, særligt
aktiviteter, der kræver hurtige bevægelser (fx at krydse gaden),
vægtskift (fx at træde af rulletrapper) eller hurtige retningsændringer
(fx at undgå kollision med en genstand eller en anden person).
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Figur 59: RWS-rapportoplysninger
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Unilateral Stance (US) (Ensidig fodstilling)
VIGTIGT! - Klinikeren er ansvarlig for egen, patientens og andre omgivende personer
sikkerhed. Sørg for, at du er i stand til at hjælpe patienten, hvis de begynder at miste
balancen.
Kompatible pakker:

Bertec® Balance Advantage®® Functional- og Essential-pakker, Prime IVR™.

Mål:

Målet er at vurdere patientens posturale kontrol, mens han/hun står på ét ben på en fast overflade
med åbne eller lukkede øjne.

Protokol:

Oprethold en stabil fodstilling/balance på ét ben under følgende forhold:
> Med åbne øjne på en stabil overflade på venstre fod
> Med lukkede øjne på en stabil overflade på venstre fod
> Med åbne øjne på en stabil overflade på højre fod
> Med lukkede øjne på en stabil overflade på højre fod
Det anbefales, at der indsamles data fra i alt tre øvelser for hver af disse testbetingelser.

Figur 60: US-ikon

Patientinstruktioner:

“Stå stille på højre/venstre fod i 10 sekunder med åbnede/lukkede øjne på balancepladen. Når du får besked, skal du løfte din højre/
venstre fod. Jeg giver dig yderligere instruktioner efterhånden.”

Protokolresultat:

Figur 61: Klinikerens hovedskærmbillede ved US-test
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>

Med åbne øjne på højre fod
> Klik på testbetingelsen.
> Anvisninger til korrekt placering af fødderne vises på patientskærmen.
> Når patienten står som anvist, aktiveres øvelsesperioden.
> Patienten bedes om at stå så stille som muligt med åbne øjne på deres venstre fod i 10 sekunder.

>

Med lukkede øjne på højre fod
> Klik på testbetingelsen.
> Anvisninger til korrekt placering af fødderne vises på patientskærmen.
> Når patienten står som anvist, aktiveres øvelsesperioden.
> Patienten bedes om at stå så stille som muligt med lukkede øjne på deres venstre fod i 10 sekunder.

>

Med åbne øjne på højre fod
> Klik på testbetingelsen.
> Anvisninger til korrekt placering af fødderne vises på patientskærmen.
> Når patienten står som anvist, aktiveres øvelsesperioden.
> Patienten bedes om at stå så stille som muligt med lukkede øjne på deres højre fod i 10 sekunder.

>

Med lukkede øjne på højre fod
> Klik på testbetingelsen.
> Anvisninger til korrekt placering af fødderne vises på patientskærmen.
> Når patienten står som anvist, aktiveres øvelsesperioden.
> Patienten bedes om at stå så stille som muligt med lukkede øjne på deres højre fod i 10 sekunder.

Forsigtig/Generel information vedrørende vurdering:
>

>
>

>

>

>
>
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Patienten, der vurderes, skal blive stående på den ene fod i de fulde 10 sekunder, som øvelsen tager.
> Støt patienten, hvis han/hun virker til at være ved at falde.
En berøring med tåen fra den anden fod på mindre end 1 sekund accepteres som et godkendt testresultat.
Hvis der sker en berøring med tåen fra den anden fod på mere end 1 sekund (eller yderligere berøring), skal øvelsen
standses og registreres som et FALL (FALD) eller som DISCARDED (KASSERET). Når øvelsen er gennemført, bliver
klinikeren bedt om at vælge Fall (Fald) eller Discard (Kassér).
Hvis FALL (FALD) vælges:
• Øvelsen gemmes som et FALD, hvor tidspunktet for hændelsen registreres.
• Hvis patienten faldt, vil svingningshastighedens maksimale værdi blive inkluderet i de numeriske data, som gør det
muligt at beregne gennemsnitshastigheden.
• Patienten skal derefter hjælpes i den korrekte stilling igen for at sikre korrekt fodplacering til yderligere øvelser.
Hvis DISCARD (KASSÈR) vælges:
• Øvelsen vil ikke blive gemt.
• Patienten skal derefter hjælpes i den korrekte stilling igen for at sikre korrekt fodplacering til yderligere øvelser.
Operatøren kan til hver en tid tage noter i tekstfeltet Notes (Noter) i nederste venstre hjørne.
Hvis øvelsen registreres som STEP (SKRIDT) eller PULL (TRÆK):
• Vores software overvåger, at patientens kontakt med pladen er ensartet. Med undtagelse af et FALL (FALD), som
registreres af klinikeren, vil programmet reagere ved en reduktion i vægten, som registreres som ét af to muligheder: et
PULL (TRÆK) eller et STEP (SKRIDT).
• PULL (TRÆK) – Softwaren registrerer en reduktion i den lodrette kraft. Patienten var i stand til at overføre kropsvægten
opad, sandsynligvis ved at "trække" eller hvile på selen.
• STEP (SKRIDT) – Softwaren registrerer, at vægten både blev forskudt og reduceret fra pladen. Patienten er
sandsynligvis trådt af pladen under øvelsen.
• I begge tilfælde har klinikeren mulighed for at gemme dataene eller tage øvelsen om.
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Protokol for gennemførelse af test:

Ved afslutningen af testen/testene kan testen enten lukkes, eller den næste test kan påbegyndes.
Det anbefales, at endelige kommentarer tilføjes på dette tidspunkt.
Klik på en test på listen (fx Med lukkede øjne på venstre fod) for at udføre testen.

>
>
>

Testanalyse:
>

Systemgenererede rapporter omfatter:
> Tyngdepunktssvingninger registreres med den gennemsnitlige svingningshastighed og tid i løbet af øvelsen.
> En gennemsnitlig svinghastighed i tyngdepunkt for venstre og højre fod med åbne øjne med den procentvise forskel.
> En gennemsnitlig svinghastighed i tyngdepunkt for venstre og højre fod med lukkede øjne med den procentvise forskel.
> Røde/grønne søjler: Resultater, der falder uden for norm-værdierne, repræsenteres som røde søjler, mens resultater, der
falder inden for norm-værdierne, repræsenteres som grønne søjler.

Rapporter:

Oversigtsrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater i løbet af en øvelse eller en serie af øvelser.
> Omfatter registrering for hver af øvelserne sammen med søjlediagram for hver af de fire vurderingsbetingelser.
> Den gennemsnitlige svinghastighed i tyngdepunkt med åbne øjne vises sammenlignet med normalområder og som en
bilateral sammenligning mellem venstre og højre fod.
> Den gennemsnitlige svinghastighed i tyngdepunkt med lukkede øjne vises sammenlignet med normalområder og som
en bilateral sammenligning mellem venstre og højre fod.
> Resultaterne vises i et farvekodet format for at angive resultaternes score inden for eller uden for normalområdet.
> Øvelseskommentarer (om nogen) kan påføres rapporten.
> Statusrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater for en serie af øvelser foretaget på forskellige tidspunkter.
> For at få vist statusrapporterne skal du klikke på informationsikonet (”i”) i patientens tidslinje.
> En rullemenu med de tilgængelige statusrapporter vises.
> Patientens fremskridt registreres i statusrapporter, der viser deres resultater over tid.
> Udskriv/gem
> Vælg den ønskede protokolrapport fra patientens tidslinje.
> Du kan vælge printerikonet
, mens du læser rapporten, for enten at gemme rapporten som en PDF-fil eller
udskrive den.
>

Praktiske hensyn:
Abnormitet

Implikation

Ingen

Individer uden svækkelse oplever øgede svingning og
vanskelighed, når de står på ét ben. Svingningen og postural
ustabilitet øges med lukkede øjne.

Unormal svingningshastighed eller tab af balance

Unormal svingningshastighed eller fald, når der stås på ét ben, er
en fintfølende indikator for motorisk svækkelse, men indikerer ikke
svækkelsens art. Mulige årsager omfatter det muskuloskeletale
system (fx svækkelse i underbenet), neuromuskulære
svækkelse (fx Parkinson’s sygdom) eller sensoriske svækkelser
(fx somatosensorisk svækkelse). Disse patienter har svært ved
aktiviteter, der kræver, at man skal stå på det ene ben - såsom
påklædning.
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Figur 62: US-rapportoplysninger
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Weight Bearing Squat (WBS) (Vægtbærende hugsiddende stilling)
VIGTIGT! - Klinikeren er ansvarlig for egen, patientens og andre omgivende personer
sikkerhed. Sørg for, at du er i stand til at hjælpe patienten, hvis de begynder at miste
balancen.
Kompatible pakker:
Bertec® Balance Advantage®® Functional- og Essential-pakker, Prime IVR™.

Mål:

Målet er at vurdere patientens evne til at opretholde en symmetrisk vægtbæring i en neutral stilling
med knæene bøjet henholdsvis 30, 60 og 90 grader.

Protokol:

Patienten bliver bedt om at stå med knæene bøjet i en neutral stilling med knæene bøjet
henholdsvis 30, 60 og 90 grader med vægten jævnt fordelt på hver fod. Dataene indsamles straks
efter, at der trykkes på startknappen. Dataindsamlingen varer kun i en brøkdel af et sekund.

Figur 63: WBS-ikon

Patientinstruktioner:

”Mens du ser frem, skal du stå stille med din vægt jævnt fordelt på hver fod. Du bliver bedt om at stå i en neutral stilling og med
knæene bøjet henholdsvis 30, 60 og 90 grader. Jeg giver dig yderligere instruktioner efterhånden.”

Protokolresultat:

Figur 64: Klinikerens hovedskærmbillede ved WBS-test
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>

Testsekvensen vil bestå af fire øvelser.
> Stående med knæene helt udstrakte.
> Stående med knæene bøjet 30 grader.
> Stående med knæene bøjet 60 grader.
> Stående med knæene bøjet 90 grader.

>

Testresultat
> Vælg den ønskede testbetingelse.
• Fx. “30 Degrees” (30 grader)
> Patienten bliver bedt om at stå på balancepladen.
> Anvisninger til korrekt stilling og placering af fødderne vises på patientskærmen.
> Patienten bliver derefter bedt om at se fremad, stå stille og fordele deres vægt jævnt på hver fod.
> Efter hver dataindsamling bliver patienten bedt om at ændre deres grad af knæbøjning.

Generel information vedrørende vurdering:
>

>

Øvelsen kan afbrydes når som helst ved at klikke på Stop-knappen på klinikerens skærm eller ved at trykke den tredje knap
på den trådløse fjernbetjening (se figur 52 på side 40). Efter en øvelse er gennemført, vil softwaren spørge, om operatøren vil
beholde eller kassere dataene. Dataene bør kasseres, hvis patienten ikke følger patientanvisningerne (hvis fx patienten taler,
holder øjnene åbne, nyser osv.). Dataene bør beholdes, hvis testen er gennemført i henhold til patientanvisningerne.
Operatøren kan til hver en tid tage noter i tekstfeltet Notes (Noter) i nederste venstre hjørne.

Protokol for gennemførelse af test:
>
>
>

Ved afslutningen af testen/testene kan testen enten lukkes, eller den næste test kan påbegyndes.
Det anbefales, at endelige kommentarer tilføjes på dette tidspunkt.
Klik på en test på listen (fx Knæbøjning på 30 grader) for at udføre testen.

Testanalyse:
>

Systemgenererede rapporter omfatter:
• Procentdel af vægtbæring for venstre og højre ben pr. hugsiddende stilling.
> Røde/grønne søjler: Resultater, der falder uden for norm-værdierne, repræsenteres som røde søjler, mens resultater, der
falder inden for norm-værdierne, repræsenteres som grønne søjler.

Rapporter:

Oversigtsrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater i løbet af en øvelse eller en serie af øvelser.
> Procenterne af kropsvægten vises i et søjlediagramformat.
> Over hver søjle er angivet de numeriske data for hver af stillingerne.
> Statusrapporter
> Oversigt over af patientens opnåede resultater for en serie af øvelser foretaget på forskellige tidspunkter.
> For at få vist statusrapporterne skal du klikke på informationsikonet (”i”) i patientens tidslinje.
> En rullemenu med de tilgængelige statusrapporter vises.
> Patientens fremskridt registreres i statusrapporter, der viser deres resultater over tid.
>
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>

Udskriv/gem
> Vælg den ønskede protokolrapport fra patientens tidslinje.
> Du kan vælge printerikonet
, mens du læser rapporten, for enten at gemme rapporten som en PDF-fil eller
udskrive den.

Praktiske hensyn:
Abnormitet

Implikation

Ingen

Individer uden svækkelse fordeler deres vægt omtrent ligeligt
mellem højre og venstre fod i forskellige hugsiddende stillinger.

Asymmetrisk vægtbærende evner

Patienter med svækkelser i det muskuloskeletale system eller
med somatosensoriske svækkelser kan udvise asymmetrisk
vægtbærende evner i hugsiddende stilling. Dog kan
asymmetrien muligvis ikke påvises ved lettere svækkelser
- medmindre de nedre ekstremiteter udsættes for mere
udfordrende positioner i hugsiddende stilling.

Figur 65: WBS-rapportoplysninger
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Sit to Stand (STS) (Siddende til stående)
VIGTIGT! - Klinikeren er ansvarlig for egen, patientens og andre omgivende personer
sikkerhed. Sørg for, at du er i stand til at hjælpe patienten, hvis de begynder at miste
balancen.
Kompatible pakker:
Bertec® Balance Advantage® Functional og Functional Portable.

Mål:

Målet er at vurdere patienternes evne til at kontrollere og overføre deres trykcenter ved overgang fra
siddende til stående stilling.

Protokol:

Patienten sidder på de medfølgende trin midt på balancepladen. Når patienten får besked, skal han/
hun rejse sig så hurtigt, som de har det godt med, uden at bruge hænderne. I alt indsamles data fra
op til tre øvelser.

Figur 66: STS-ikon

Påkrævet tilbehør:

Trin (på hhv. 35 cm og 10 cm eller 12” og 4”) stablet til at forme et sæde.

Patientinstruktioner:

”Sid stille og se på skærmen, indtil du ser instruktionen "Begin!” (Begynd). Når du ser ”Begin!” (Begynd), skal du rejse dig så hurtigt,
som du har det godt med at gøre. Hold dine hænder placeret på dine ben. Du må ikke bruge dem til at stå op. Fortsæt med at stå
stille, indtil dataindsamlingen er stoppet. Jeg giver dig yderligere instruktioner efterhånden.”

Protokolresultat:

Figur 67: Klinikerens hovedskærmbillede ved STS-test
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>
>
>
>
>

Stabl trinnene (på hhv. 35 cm og 10 cm eller 12” og 4”) og placer dem i midten af balancepladen.
Patienten sidder på de stablede trin, der vender mod patientskærmen.
Når du trykker på start, vises "Hold Still" (Stå stille) på patientskærmen.
Når "Begin!” (Begynd) vises skærmen, skal patienten rejse sig så hurtigt som muligt. Sørg for, at patienten ikke bruger
hænderne til at rejse sig.
Gentag øvelsen op til tre gange.

Generel information vedrørende vurdering:
>

>

Øvelsen kan afbrydes når som helst ved at klikke på Stop-knappen på klinikerens skærm eller ved at trykke den tredje knap
på den trådløse fjernbetjening (se figur 52 på side 40). Efter en øvelse er gennemført, vil softwaren spørge, om operatøren vil
beholde eller kassere dataene. Dataene bør kasseres, hvis patienten ikke følger patientanvisningerne (hvis fx patienten taler,
holder øjnene åbne, nyser osv.). Dataene bør beholdes, hvis testen er gennemført i henhold til patientanvisningerne.
Operatøren kan til hver en tid tage noter i tekstfeltet Notes (Noter) i nederste venstre hjørne.

Protokol for gennemførelse af test:
>
>

Ved afslutningen af testen/testene kan testen enten lukkes, eller den næste test kan påbegyndes.
Det anbefales, at endelige kommentarer tilføjes på dette tidspunkt.

Testanalyse:
>

Systemgenererede rapporter omfatter:
• Vægtoverførsel (sek.): Den tid, det tager patienten at bevæge sig fra siddende til stående stilling. Tiden starter, når
patientens fødder begynder at bære vægt.
• Rejseindeks: Mængden af kraft, der bruges til at drive patienten til en stående stilling.
• Svinghastighed i tyngdepunkt: Svingningsgraden, mens patienten rejser sig og fem sekunder efter.
• Vægtsymmetri: Viser patientens vægtfordeling, mens han/hun rejser sig.
> Røde/grønne søjler: Resultater, der falder uden for norm-værdierne, repræsenteres som røde søjler, mens resultater, der
falder inden for norm-værdierne, repræsenteres som grønne søjler.

Rapporter:

Oversigtsrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater i løbet af en øvelse eller en serie af øvelser.
> Procenterne af kropsvægten vises i et søjlediagramformat.
> Over hver søjle er angivet de numeriske data for hver af stillingerne.
> Statusrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater for en serie af øvelser foretaget på forskellige tidspunkter.
> For at få vist statusrapporterne skal du klikke på informationsikonet (”i”) i patientens tidslinje.
> En rullemenu med de tilgængelige statusrapporter vises.
> Patientens fremskridt registreres i statusrapporter, der viser deres resultater over tid.
> Udskriv/gem
> Vælg den ønskede protokolrapport fra patientens tidslinje.
> Du kan vælge printerikonet
, mens du læser rapporten, for enten at gemme rapporten som en PDF-fil eller
udskrive den.
>
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Praktiske hensyn:
Abnormitet

Implikation

Ingen

Individer uden svækkelse bruger deres ben til at udøve
den nødvendige kraft, når de rejser sig, og bringer derefter
trykcentret under kontrol over støttebasen, når de opnår
stående stilling. Den udøvende kraft under rejsningen er
omtrent symmetrisk for højre og venstre ben.

Øget tid til vægtoverførsel, mindsket kraftanstrengelse under
rejsningen, overdreven svingning i stående stilling eller
asymmetrisk kraftanstrengelse

Patienter med unormale målinger under STS-testen kan
have en række svækkelser i det muskuloskeletale system,
herunder nedsat bevægelsesområde og fleksibilitet, nedsat
styrke i krop og underkrop eller nedsat bevægelseskontrol.
Disse patienter har svært ved at skifte fra siddende
til stående stilling og kan have brug for hjælp under
overgangen for at forhindre fald og personskade.

Figur 68: STS-rapportoplysninger
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Walk Across (WA) (Almindelig gang)
VIGTIGT! - Klinikeren er ansvarlig for egen, patientens og andre omgivende personer
sikkerhed. Sørg for, at du er i stand til at hjælpe patienten, hvis de begynder at miste
balancen.
Kompatible pakker:

Bertec® Balance Advantage® Functional-pakke og Functional Portable.

Mål:

Målet er at bestemme gennemsnitsbredden og -længden af hvert skridt, symmetrien af skridtlængden
på venstre og højre ben og ganghastigheden i rask gang over balancepladen.

Protokol:

Patienten skal gå så hurtigt som muligt henover hele balancepladen. I alt indsamles data fra op til tre
øvelser.

Figur 69: WA-ikon

Patientinstruktioner:

”Stå stille (i den ene ende af pladen), før du krydser balancepladen. Når du bliver bedt om at begynde, skal du gå langs
balancepladen og standse, når du har nået slutningen af pladen. Jeg giver dig yderligere instruktioner efterhånden.”

Protokolresultat:

Figur 70: Klinikerens hovedskærmbillede ved WA-test
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>
>
>

Protokollen skal gennemføres med to forbundne funktionelle plader.
Bed patienten om at stå ved (ikke på) balancepladen på den side overfor patientskærmen.
Når der trykkes på start, skal patienten gå over pladen så hurtigt som muligt. Patienten skal gå langs hele pladens længde og
stoppe ved kanten af pladen.

Forsigtig/Generel information vedrørende vurdering:
>
>

>

>

Denne vurdering er muligvis ikke passende for personer i meget god fysisk form.
Vurderingen kan afbrydes ved manuelt at stoppe testen, hvis patienten viser tegn på at falde.
> Patienten må ikke falde––yd støtte efter behov.
Hvis patienten viser tegn på at falde, kan klinikeren stoppe testen––hvorefter data fra øvelsen kan beholdes eller kasseres.
> Når øvelsen er gennemført, bliver klinikeren bedt om at vælge Fall (Fald) eller Discard (Kassér).
> Hvis FALL (FALD) vælges:
• Øvelsen gemmes som et FALD.
• Patienten skal derefter hjælpes i den korrekte stilling igen for at sikre korrekt fodplacering til yderligere øvelser.
> Hvis DISCARD (KASSÈR) vælges:
• Øvelsen vil ikke blive gemt.
• Patienten skal derefter hjælpes i den korrekte stilling igen for at sikre korrekt fodplacering til yderligere øvelser.
Operatøren kan til hver en tid tage noter i tekstfeltet Notes (Noter) i nederste venstre hjørne.

Protokol for gennemførelse af test:
>
>

Ved afslutningen af testen/testene kan testen enten lukkes, eller den næste test kan påbegyndes.
Det anbefales, at endelige kommentarer tilføjes på dette tidspunkt.

Testanalyse:
>

62

Systemgenererede rapporter omfatter:
> Tyngdepunktsregistrering
> Skridtbredde
• Lateral afstand mellem hver fod målt over på hinanden følgende skridt
• Målt i centimeter
> Skridtlængde
• Afstand mellem på hinanden følgende hæleskridt
• Målt i centimeter
> Hastighed
• Fremgang
• Målt i centimeter/sek.
> Symmetri af skridtlængde
• Bilateral sammenligning af skridtlængde
• Procentdel af den samlede skridtlængde (venstre og højre)
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Rapporter:

Oversigtsrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater i løbet af en øvelse eller en serie af øvelser.
> En grafisk afbildning af hver af de fire analyseområder.
> Der aftegnes tyngdepunktsspor for hver tilbagelægning.
> Resultater sammenlignes ikke med normalområder.
> Øvelseskommentarer (om nogen) kan påføres rapporten. Yderligere testkommentarer kan også tilføjes.
> Statusrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater for en serie af øvelser foretaget på forskellige tidspunkter.
> For at få vist statusrapporterne skal du klikke på informationsikonet (”i”) i patientens tidslinje.
> En rullemenu med de tilgængelige statusrapporter vises.
> Patientens fremskridt registreres i statusrapporter, der viser deres resultater over tid.
> Udskriv/gem
> Vælg den ønskede protokolrapport fra patientens tidslinje.
> Du kan vælge printerikonet
, mens du læser rapporten, for enten at gemme rapporten som en PDF-fil eller
udskrive den.
>

Praktiske hensyn:
Abnormitet

Implikation

Ingen

Gangparametrene, og især ganghastighed, er blevet knyttet
til dagligdagsaktiviteter.2Det er påvist, at dem med en
ganghastighed på over 55 cm/sek. kan klare 100 % af deres
daglige aktiviteter. Derudover er skridtlængde, -bredde og
-symmetri vigtige faktorer i kontrollen af den posturale stabilitet
under gang.

Øget skridtbredde, reduceret skridtlængde, øget
skridtasymmetri og nedsat ganghastighed

Påvisningen af abnormiteter i WA-testen er fintfølende indikatorer
for gangsvækkelse og svækkelse af den samlede balancekontrol.
De kan være forårsaget af ikke-specifikke svækkelser i det
muskuloskeletale system, neuromuskulære svækkelser og
kognitive svækkelser.
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Krav til gang

Tabel 2: Prognose for Wa-aktivitet

Hverdagsaktivitet

Hastighed

Skridtlængde

Krydse gaden

Over 120 cm/sek.

----------

Normal afslappet gang

Over 98 cm/sek.

----------

Ubegrænset ude

Over 80 cm/sek.

----------

Ubegrænset hjemme

Over 27 cm/sek.

----------

Uafhængigt på alle overflader

Over 65 cm/sek.

45 cm

Uafhængigt på plane overflader

Over 40 cm/sek.

38 cm

Med supervision

Over 17‑24 cm/sek.

22 - 32 cm

Med fysisk hjælp

Over 14‑23 cm/sek.

20 - 22 cm

Figur 71: WA-rapportoplysninger
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Tandem Walk (TW) (Tandemgang)
VIGTIGT! - Klinikeren er ansvarlig for egen, patientens og andre omgivende personer
sikkerhed. Sørg for, at du er i stand til at hjælpe patienten, hvis de begynder at miste
balancen.
Kompatible pakker:

Bertec® Balance Advantage® Functional og Functional Portable.

Mål:

Målet er at bestemme skridtbredde, ganghastighed og postural kontrol, mens patienten går med en
smal støttebase.

Protokol:

Patienten skal stå i den ene ende af pladen og instrueres i at gå hæl-til-tå i hele balancepladens
længde. Ved slutningen står patienten stille i flere sekunder, indtil øvelsen slutter. I alt indsamles data
fra tre øvelser.

Figur 72: TW-ikon

Patientinstruktioner:

”Efter at have set ’Begin!’ (Begynd) på skærmen, bedes du gå hæl-til-tå hen over pladen, mens du sætter den ene fod umiddelbart
foran den anden. Når du når enden af pladen, skal du stå så stille som muligt, indtil øvelsen er slut. Jeg giver dig yderligere
instruktioner efterhånden.”

Protokolresultat:

Figur 73: Klinikerens hovedskærmbillede ved TW-test
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>
>
>
>
>

Protokollen skal gennemføres med to forbundne funktionelle plader.
Patienten skal stå ved enden af pladen, modsat hvor patientskærmen er placeret.
Når du trykker på start, vises "Hold Still" (Stå stille) på patientskærmen.
Når kommandoen “Begin!” vises, skal patienten gå hæl-til-tå så hurtigt som muligt, indtil han/hun når enden af pladen.
I den anden ende af pladen skal patienten forblive stille, indtil øvelsen slutter.

Generel information vedrørende vurdering:
>

>

Øvelsen kan afbrydes når som helst ved at klikke på Stop-knappen på klinikerens skærm eller ved at trykke den tredje knap
på den trådløse fjernbetjening (se figur 52 på side 40). Efter en øvelse er gennemført, vil softwaren spørge, om operatøren vil
beholde eller kassere dataene. Dataene bør kasseres, hvis patienten ikke følger patientanvisningerne (hvis fx patienten taler,
holder øjnene åbne, nyser osv.). Dataene bør beholdes, hvis testen er gennemført i henhold til patientanvisningerne.
Operatøren kan til hver en tid tage noter i tekstfeltet Notes (Noter) i nederste venstre hjørne.

Protokol for gennemførelse af test:
>
>

Ved afslutningen af testen/testene kan testen enten lukkes, eller den næste test kan påbegyndes.
Det anbefales, at endelige kommentarer tilføjes på dette tidspunkt.

Testanalyse:

Systemgenererede rapporter omfatter:
> hastighed
> Skridtbredde
• Lateral afstand mellem hver fod målt over på hinanden følgende skridt
• Målt i centimeter
> Slutsvingning
> Røde/grønne søjler: Resultater, der falder uden for norm-værdierne, repræsenteres som røde søjler, mens resultater, der
falder inden for norm-værdierne, repræsenteres som grønne søjler.
>

Rapporter:

Oversigtsrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater i løbet af en øvelse eller en serie af øvelser.
> Registrering for hver af øvelserne
> Søjlediagrammer, der sammenligner resultaterne med normative data for skriftbredde, slutsvingning og hastighed.
> Statusrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater for en serie af øvelser foretaget på forskellige tidspunkter.
> For at få vist statusrapporterne skal du klikke på informationsikonet (”i”) i patientens tidslinje.
> En rullemenu med de tilgængelige statusrapporter vises.
> Patientens fremskridt registreres i statusrapporter, der viser deres resultater over tid.
> Udskriv/gem
> Vælg den ønskede protokolrapport fra patientens tidslinje.
> Du kan vælge printerikonet
, mens du læser rapporten, for enten at gemme rapporten som en PDF-fil eller
udskrive den.
>
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Praktiske hensyn:
Abnormitet

Implikation

Ingen

Tandemgang skaber en mere udfordrende opgave for postural
kontrol ved at indsnævre støtten.

Øget skridtbredde og nedsat hastighed

Patienter med unormale fund i TW-testen har en øget faldrisiko.
Nedsat hastighed kan indikere en frygt for at falde eller
sensoriske svækkelser.

Figur 74: TW-rapportoplysninger
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Step Quick Turn (SQT) (Hurtig drejning):
VIGTIGT! - Klinikeren er ansvarlig for egen, patientens og andre omgivende personer
sikkerhed. Sørg for, at du er i stand til at hjælpe patienten, hvis de begynder at miste
balancen.
Kompatible pakker:

Bertec® Balance Advantage® Functional og Portable Functional.

Mål:

Målet er at vurdere patientens evne til at holde sin posturale stabilitet, mens han/hun tager to skridt
fremad og hurtig drejer enten til højre eller til venstre.

Protokol:

Patienten skal gennemføre op til seks øvelser i alt: tre, hvor patienten får besked om at dreje til
venstre, og tre, hvor patienten bliver bedt om at dreje til højre.
Patienten skal tage to skridt fremad, dreje 180 grader og derefter vende tilbage til startpositionen så hurtigt som muligt.

Figur 75: SQT-ikon

Patientinstruktioner:

”Stå stille og vent på kommandoen til at starte øvelsen. Når du ser "Begin!" (Begynd) på skærmen, skal du tage to skridt fremad,
dreje den angivne retning og derefter vendte tilbage til startpositionen. Du skal udføre denne bevægelse så hurtigt som muligt. Når du
vender tilbage til startpositionen, skal du stille i flere sekunder. Jeg giver dig yderligere instruktioner efterhånden.”

Protokolresultat:

Figur 76: Klinikerens hovedskærmbillede ved SQT-test
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>
>
>
>
>

Patienten skal stå for enden af pladen på den modsatte side af, hvor patientskærmen er placeret (patienten vender mod
skærmen).
Vælg hvilken retning patienten skal dreje (fx Drej til venstre).
Når du trykker på start, vises "Hold Still" (Stå stille) på patientskærmen.
Når "Begin!” (Begynd) vises skærmen, skal patienten tage to trin fremad, dreje 180 grader i den valgte retning og derefter
vende tilbage til startpositionen så hurtigt som muligt.
Når patienten er vendt tilbage til startpositionen, skal han/hun forblive der, indtil øvelsen er slut.

Generel information vedrørende vurdering:
>

>

Øvelsen kan afbrydes når som helst ved at klikke på Stop-knappen på klinikerens skærm eller ved at trykke den tredje knap
på den trådløse fjernbetjening (se figur 52 på side 40). Efter en øvelse er gennemført, vil softwaren spørge, om operatøren vil
beholde eller kassere dataene. Dataene bør kasseres, hvis patienten ikke følger patientanvisningerne (hvis fx patienten taler,
holder øjnene åbne, nyser osv.). Dataene bør beholdes, hvis testen er gennemført i henhold til patientanvisningerne.
Operatøren kan til hver en tid tage noter i tekstfeltet Notes (Noter) i nederste venstre hjørne.

Protokol for gennemførelse af test:
>
>

Ved afslutningen af testen/testene kan testen enten lukkes, eller den næste test kan påbegyndes.
Det anbefales, at endelige kommentarer tilføjes på dette tidspunkt.

Testanalyse:
>

Systemgenererede rapporter omfatter:
> Tyngdepunktsregistrering
> Drejetiden og den procentvise forskel mellem venstre og højre drej.
> Drejesvingningen og den procentvise forskel i drejesvingning mellem venstre og højre drej.
> Røde/grønne søjler: Resultater, der falder uden for norm-værdierne, repræsenteres som røde søjler, mens resultater, der
falder inden for norm-værdierne, repræsenteres som grønne søjler.

Rapporter:

Oversigtsrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater i løbet af en øvelse eller en serie af øvelser.
> En grafisk afbildning af hver af de to analyseområder.
> Der aftegnes tyngdepunktsspor for hver tilbagelægning.
> Resultaterne sammenlignes med alderstilsvarende normative data.
> Øvelseskommentarer (om nogen) kan påføres rapporten. Yderligere testkommentarer kan også tilføjes.
> Statusrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater for en serie af øvelser foretaget på forskellige tidspunkter.
> For at få vist statusrapporterne skal du klikke på informationsikonet (”i”) i patientens tidslinje.
> En rullemenu med de tilgængelige statusrapporter vises.
> Patientens fremskridt registreres i statusrapporter, der viser deres resultater over tid.
> Udskriv/gem
> Vælg den ønskede protokolrapport fra patientens tidslinje.
> Du kan vælge printerikonet
, mens du læser rapporten, for enten at gemme rapporten som en PDF-fil eller
udskrive den.
>
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Praktiske hensyn:
Abnormitet

Implikation

Ingen

Evnen til at ændre retning, mens man går, er vigtig i mange
fritidsaktiviteter, såsom golf eller dans. Det er også vigtigt for at
opnå en normal gangart og postural stabilitet.

Øget tid, svingning eller vægtasymmetri

Patienter med påviste abnormiteter i SQT-testen har øget risiko
for at falde under udførelse af daglige aktiviteter. Sensoriske
svækkelser såsom syns- eller vestibulære svækkelser (såvel
som neurologiske lidelser) kan påvirke præstationen i SQTtesten.

Figur 77: SQT-rapportoplysninger
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Step Up and Over (SUO) (Trinøvelse - træd op og over)
VIGTIGT! - Klinikeren er ansvarlig for egen, patientens og andre omgivende personer
sikkerhed. Sørg for, at du er i stand til at hjælpe patienten, hvis de begynder at miste
balancen.
Kompatible pakker:
Bertec® Balance Advantage® Functional og Portable Functional.

Mål:

Målet er at vurdere patientens evne til at opretholde sin posturale stabilitet, mens han/hun træder
op og over forhindringer.

Protokol:

Patienten skal gennemføre op til seks øvelser i alt: tre med at træde op på højre ben og tre med
at træde op på venstre ben. Øvelsen består i, at patienten starter på balancepladen, træder op
på trinnet, løfter sit bageste ben op over trinnet og videre til jorden på den anden side. Øvelsen slutter,
når patienten igen står i hvileposition.

Figur 78: SUO-ikon

Påkrævet tilbehør:
10 cm (4”) trin
20 cm (8”) trin
35 cm (12”) trin

Patientinstruktioner:

”Stå stille og vent på, at øvelsen starter. Når du ser "Begin!" (Begynd) på skærmen, skal du træde op på trinnet foran dig med det ene
ben og derefter løfte det modsatte ben over kassen og ned på pladen. Jeg giver dig yderligere instruktioner efterhånden.”

Protokolresultat:

Figur 79: Klinikerens hovedskærmbillede ved SUO-test
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>
>
>
>
>
>

Placer trinnet (på hhv. 10 cm, 20 cm eller 35 cm eller 4”, 8” eller 12”) i midten af den lange balanceplade.
Vælg den ønskede startbetingelse (fx Træd op med venstre og ned med højre).
Patienten skal stå foran trinnet modsat, hvor patientskærmen er placeret.
Når du trykker på start, vises "Hold Still" (Stå stille) på patientskærmen.
Når "Begin!” (Begynd) vises skærmen, skal patienten træde op, over og ned af trinnet så hurtigt som muligt.
Når patienten igen står i hvileposition på den anden side af trinnet, skal han/hun forblive stående stille, indtil øvelsen et slut.

Generel information vedrørende vurdering:
>

>

Øvelsen kan afbrydes når som helst ved at klikke på Stop-knappen på klinikerens skærm eller ved at trykke den tredje knap
på den trådløse fjernbetjening (se figur 52 på side 40). Efter en øvelse er gennemført, vil softwaren spørge, om operatøren vil
beholde eller kassere dataene. Dataene bør kasseres, hvis patienten ikke følger patientanvisningerne (hvis fx patienten taler,
holder øjnene åbne, nyser osv.). Dataene bør beholdes, hvis testen er gennemført i henhold til ovennævnte anvisninger.
Operatøren kan til hver en tid tage noter i tekstfeltet Notes (Noter) i nederste venstre hjørne.

Protokol for gennemførelse af test:
>
>
>

Ved afslutningen af testen/testene kan testen enten lukkes, eller den næste test kan påbegyndes.
Det anbefales, at endelige kommentarer tilføjes på dette tidspunkt.
Klik på en test på listen (fx Træd op med venstre) for at udføre testen.

Testanalyse:

Rapporten vil vise følgende:
> Tyngdepunktsregistrering for hver af de gennemførte øvelser.
> Løfteindekset og den procentvise forskel mellem det førende venstre og højre ben.
> Bevægelsestiden og den procentvise forskel mellem venstre og højre ben.
> Kraftpåvirkningsindekset og den procentvise forskel mellem venstre og højre ben.
> Røde/grønne søjler: Resultater, der falder uden for norm-værdierne, repræsenteres som røde søjler, mens resultater, der
falder inden for norm-værdierne, repræsenteres som grønne søjler.

Rapporter:

Oversigtsrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater i løbet af en øvelse eller en serie af øvelser.
> En grafisk afbildning af hvert af de tre analyseområder med numeriske data angivet over hver søjle
i søjlediagrammerne.
> Der aftegnes tyngdepunktsspor for hver tilbagelægning.
> Resultaterne sammenlignes med alderstilsvarende normative data.
> Øvelseskommentarer (om nogen) kan påføres rapporten. Yderligere testkommentarer kan også tilføjes.
> Statusrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater for en serie af øvelser foretaget på forskellige tidspunkter.
> For at få vist statusrapporterne skal du klikke på informationsikonet (”i”) i patientens tidslinje.
> En rullemenu med de tilgængelige statusrapporter vises.
> Patientens fremskridt registreres i statusrapporter, der viser deres resultater over tid.
>
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>

Udskriv/gem
> Vælg den ønskede protokolrapport fra patientens tidslinje.
> Du kan vælge printerikonet
, mens du læser rapporten, for enten at gemme rapporten som en PDF-fil eller
udskrive den.

Praktiske hensyn:
Abnormitet

Implikation

Ingen

Evnen til at træde op på og over forhindringer er afgørende
i aktiviteter, såsom at gå op ad trapper eller at træde over en
kantsten. Normale resultater i SUO-testen afhænger af styrken
og fleksibiliteten i underbenene samt motorik på højere niveau.

Nedsat løfteindeks, øget bevægelsestid eller
kraftpåvirkningsindeks

Patienter med påviste abnormiteter i SUO-testen har øget risiko
for at falde under klatring, gang på trapper, eller når de træder
over en kantsten. Et kraftpåvirkningsindeks med abnormitet
stemmer overens med sensoriske-motoriske svækkelser, der
involverer proprioception i de nedre ekstremiteter.3

Figur 80: SUO-rapportoplysninger
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Forward Lunge (FL) (Knæl fremad):
VIGTIGT! - Klinikeren er ansvarlig for egen, patientens og andre omgivende personer
sikkerhed. Sørg for, at du er i stand til at hjælpe patienten, hvis de begynder at miste
balancen.
Kompatible pakker:
Bertec® Balance Advantage® Functional og Portable Functional.

Mål:

Målet er at vurdere patientens evne til at kontrollere sin posturale stabilitet, mens han/hun knæler
fremad med enten højre eller venstre ben.

Protokol:

Patienten skal fuldføre op til tre knæleøvelser med både venstre og højre ben som det knælende ben.
Patienten bliver bedt om at knæle med det ene ben så langt fremme som muligt og så vende tilbage
til udgangspositionen så hurtigt, som de har det godt med at gøre.

Figur 81: FL-ikon

Patientinstruktioner:

”Stå stille og vent på kommandoen til at starte knælningen. Når du ser "Begin!" (Begynd) på skærmen, skal du knæle fremad med
enten højre eller venstre ben og så vende tilbage til udgangspositionen så hurtigt som muligt. Jeg giver dig yderligere instruktioner
efterhånden.”

Protokolresultat:

Figur 82: Klinikerens hovedskærmbillede ved FL-test
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>
>
>
>
>

Patienten skal stå for enden af pladen modsat patientskærmen (patienten vender mod skærmen).
Vælg hvilket ben, der skal udføre knælningen (fx Knæl med venstre).
Når du trykker på start, vises "Hold Still" (Stå stille) på patientskærmen.
Når "Begin!” (Begynd) vises skærmen, skal patienten knæle fremad og så vende tilbage til udgangspositionen så hurtigt som
muligt.
Når patienten er vendt tilbage til startpositionen, skal han/hun forblive der, indtil øvelsen er slut.

Generel information vedrørende vurdering:
>

>

Øvelsen kan afbrydes når som helst ved at klikke på Stop-knappen på klinikerens skærm eller ved at trykke den tredje knap
på den trådløse fjernbetjening (se figur 52 på side 40). Efter en øvelse er gennemført, vil softwaren spørge, om operatøren vil
beholde eller kassere dataene. Dataene bør kasseres, hvis patienten ikke følger patientanvisningerne (hvis fx patienten taler,
holder øjnene åbne, nyser osv.). Dataene bør beholdes, hvis testen er gennemført i henhold til patientanvisningerne.
Operatøren kan til hver en tid tage noter i tekstfeltet Notes (Noter) i nederste venstre hjørne.

Protokol for gennemførelse af test:
>
>
>

Ved afslutningen af testen/testene kan testen enten lukkes, eller den næste test kan påbegyndes.
Det anbefales, at endelige kommentarer tilføjes på dette tidspunkt.
Klik på en test på listen (fx Træd op med venstre) for at udføre testen.

Testanalyse:

Rapporten vil vise følgende:
> Den afstand, der knæles, og den procentvise forskel mellem knælning med venstre ben og højre ben.
> Kraftpåvirkningsindeks
• Kraften, der udøves af det knælende ben, og den procentvise forskel mellem venstre og højre ben.
> Kontakttid
• Den tid, hvor det knælende ben var i kontakt med jorden. Den procentvise forskel mellem venstre og højre ben
registreres også i rapporten.
> Kraftimpuls
• Tager højde for kraften

i det knælende ben, og hvor lang tid det var i kontakt med jorden, som er et skøn over hvor
meget arbejde der blev udført af det pågældende ben.
> Røde/grønne søjler: Resultater, der falder uden for norm-værdierne, repræsenteres som røde søjler, mens resultater, der
falder inden for norm-værdierne, repræsenteres som grønne søjler.

Rapporter:
>

Oversigtsrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater i løbet af en øvelse eller en serie af øvelser.
> En grafisk afbildning af hvert af de fire analyseområder med numeriske data angivet over hver søjle
i søjlediagrammerne.
> Der aftegnes tyngdepunktsspor for hver tilbagelægning.
> Resultaterne sammenlignes med alderstilsvarende normative data.
> Øvelseskommentarer (om nogen) kan påføres rapporten. Yderligere testkommentarer kan også tilføjes.
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Statusrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater for en serie af øvelser foretaget på forskellige tidspunkter.
> For at få vist statusrapporterne skal du klikke på informationsikonet (”i”) i patientens tidslinje.
> En rullemenu med de tilgængelige statusrapporter vises.
> Patientens fremskridt registreres i statusrapporter, der viser deres resultater over tid.
> Udskriv/gem
> Vælg den ønskede protokolrapport fra patientens tidslinje.
> Du kan vælge printerikonet
, mens du læser rapporten, for enten at gemme rapporten som en PDF-fil eller
udskrive den.
>

Praktiske hensyn:
Abnormitet

Implikation

Ingen

Knæl fremad-øvelsen er en udfordrende øvelse, der kræver
styrke, fleksibilitet og motorisk koordination i de nedre
ekstremiteter. Normal FL indikerer evnen til at deltage i rekreative
og arbejdsrelaterede aktiviteter, der kræver hurtige skridt.

Nedsat afstand, øget kontakttid eller kraft og unormalt
kraftpåvirkningsindeks

Patienter med påviste abnormiteter i FL-testen har en
øget risiko for fald og skade under aktiviteter, der kræver
hurtig belastningsskift i de nedre ekstremiteter. Unormale
skridtstrategier forårsager underskud i den posturale kontrol og
fører til bevægelsesbegrænsning.

Figur 83: FL-rapportoplysninger
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Yderligere vurderingsprotokoller
Der er adskillige andre protokoller til rådighed på udvalgte systemer, der hjælper med at evaluere eliteidrætsudøvere eller patienter
med pådraget hjernerystelse. Disse omfatter:
>
>

Balance Concussion Test (COBALT) (Balancetest ved hjernerystelse)
Instrumented Balance Error Scoring System (iBESS) (Instrumentbaseret registreringssystem for fejl i balancekontrol)

Hvis du ønsker at tilføje en af ovenstående vurderinger til et system, bedes du kontakte en Bertec®-salgsrepræsentant.
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Concussion Balance Test (COBALT)™ (Balancetest ved hjernerystelse)
VIGTIGT! - Klinikeren er ansvarlig for egen, patientens og andre omgivende personer
sikkerhed. Sørg for, at du er i stand til at hjælpe patienten, hvis de begynder at miste
balancen.
Kompatible pakker:
Bertec® Balance Advantage® Essential, Portable Essential, Tender Essential, Functional, Portable Functional.

Mål:

Concussion Balance Test (COBALT) er en varemærkebeskyttet protokol til test af den funktionelle
balance i forbindelse med en mild stødpåvirkning af hjernen - også kendt som en hjernerystelse.
Denne protokol er udviklet til at stimulere de visuelle, vestibulære og somatosensoriske systemer.
Patienten skal stå så stille som muligt under hver testbetingelse, mens balancepladen måler deres
svingningsgrad, efterhånden som hvert balancesystem stimuleres.
Figur 105: COBALT-ikon

Protokol:

I halvdelen af testbetingelserne bliver patienten bedt om at stå direkte på balancepladen og oven på skumpuden under de resterende
betingelser. Hver test omfatter i alt otte betingelser, hvor hver betingelse består af to øvelser á 20 sekunder. Basisvurderingstesten
skal omfatter fire betingelser, mens det anbefales, at test efter skade omfatter alle otte betingelser. Dataindsamling for hver øvelse
påbegyndes efter operatørens skøn.

Testopsætning:

For den mest nøjagtige implementering af protokollen skal patienten dreje hovedet 30 grader til venstre/højre fra en neutral retning
(kigge lige frem). COBALT-vægophænget (følger med som tilbehør sammen med et målebånd) skal hænges op på en tom væg med
bunden ca. 75 cm (2,5 fod) fra gulvet. Denne højde kan justeres for bedst muligt at imødekomme patienterne. Balancepladen skal
være centreret ca. 60 cm (2 fod) fra væggen. Formålet med dette er at hjælpe patienten med at dreje hovedet de fulde 60 graders fra
side til side.
Bemærk: Den trådløse fjernbetjening til COBALT følger med i købet af det statiske system. Se figur 106 nedenfor for en visualisering
af fjernbetjeningens funktioner. Bemærk: Mellem øvelserne kan der trykkes på knap 1 til at gå videre til næste øvelse, mens knap
2 går tilbage til den forrige øvelse. Under øvelserne bruges begge knapper til at udføre den samme handling, nemlig at markere
en fejl.

1: Marker fejl
2: Marker fejl
3: Forrige øvelse
4: Skift skærmbillede

Figur 106: COBALT-fjernbetjeningens funktioner
78

Bertec® Balance Advantage® brugervejledning
80P-0009

BER.StaticUserManual.v10 Danish.indd 78

18/12/2020 12:22

Yderligere vurderingsprotokoller

Efter at have placeret COBALT på listen over testserier, der skal udføres, skal du afgøre, om patienten før har pådraget en
hjernerystelse. Hvis patienten har det, skal du indtaste datoen for patientens sidste hjernerystelse ved at vælge Concussion Date
(Dato for hjernerystelse) nederst til venstre i skærmbilledet (se figur 107). Når du klikker på datoen, åbnes en kalendermenu. Hvis
patienten ikke har haft hjernerystelse før, skal du ignorere det foregående trin. Efter du har indtastet en dato for patientens tidligere
hjernerystelse (eller ingen dato er valgt, fordi patienten ikke tidligere har pådraget sig en hjernerystelse), skal du klikke på Visit
Type (Besøgstype) nederst til venstre i skærmbilledet. Hvis patienten tidligere har pådraget sig en hjernerystelse, skal du vælge
valgmuligheden Post-Injury (Efter skade) efter at have fulgt ovenstående trin. Klik derefter på Ok for at åbne testskærmbilledet. Hvis
patienten ikke før har pådraget sig en hjernerystelse, skal du vælge valgmuligheden Baseline (Basisvurdering) og klikke på OK for at
åbne testskærmbilledet.

Figur 107: Opsætning af COBALT-testen

Efter du har valgt Ok, skal du klikke på knappen Start the Test Series (Start testserien). Teststartsiden vises som vist i figur 108
nedenfor. For at starte en øvelse skal patienten stå på pladen (som beskrevet) og klikke på det blå felt, der svarer til den ønskede
test. Patientinstruktioner og testoplysninger findes på de følgende sider.

Figur 108: Teststartsiden
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Patientinstruktioner:

Patienten bliver bedt om at stå stille med åbne øjne (eller lukkede) og med deres hænder placeret på hofterne. Sko, sokker og
eventuel støttebind skal fjernes inden vurderingen påbegyndes. Følgende betragtes som fejl:
> Der trædes af pladen/skumpuden under testen.
> Fødderne bevæges på pladen/skumpuden under testen.
> Åbner øjnene under den del af testen, der kræver lukkede øjne.
> Hænderne flyttes fra hofterne under testen.
> Der standses under udførelsen af enhver af øvelserne, der udgør testen (hoveddrejning, armsvingning, føddernes position).
Testbetingelserne er beskrevet nedenfor. Det anbefales at udføre øvelserne for hver betingelse to gange.
Normal fodstilling: Med åbne øjne
> Patienten bliver bedt om at stå stille med fødderne anbragt i henhold til instruktionerne på skærmen, hænderne placeret på
hofterne og blikket lige fremad med åbne øjne (klinikeren viser den korrekte stilling).
> Klinikeren begynder øvelsen, efter patienten er blevet instrueret.
> Hver gang klinikeren har brug for at markere en fejl, skal der trykkes på knap 1 eller 2 på den trådløse fjernbetjening.
Normal fodstilling: Med lukkede øjne
> Patienten bliver bedt om at stå stille med fødderne anbragt i henhold til instruktionerne på skærmen, hænderne placeret på
hofterne og med lukkede øjne (klinikeren viser den korrekte stilling).
> Klinikeren begynder øvelsen, efter patienten er blevet instrueret.
> Fejl markeres af klinikeren som anvist ovenfor.
Normal fodstilling: Med åbne øjne på en skumflade
> Placer skumpuden på balancepladen.
> Øvelsen udføres på nøjagtig samme måde som øvelsen ’Normal fodstilling: Med lukkede øjne’.
> Fejl markeres af klinikeren som anvist ovenfor.
Normal fodstilling: Med lukkede øjne på en skumpude
> Placer skumpuden på balancepladen.
> Øvelsen udføres på nøjagtig samme måde som øvelsen ’Normal fodstilling: Med lukkede øjne’.
> Fejl markeres af klinikeren som anvist ovenfor.
Normal fodstilling: Ryst på hovedet + Med lukkede øjne
> Patienten bliver bedt om at stå stille med fødderne anbragt i henhold til instruktionerne på skærmen, hænderne placeret på
hofterne og med lukkede øjne (på samme måde som i øvelsen Normal fodstilling: Med lukkede øjne).
> Patienten bliver derefter bedt om at bevæge hovedet i takt med en metronom (120 slag/min). Giv patienten mulighed for at øve
sig, før dataindsamlingen påbegyndes.
• Patienten roterer hovedet +/- 30 grader fra neutral position (centerposition).
• Hvis patienten udviser symptomer fra metronomen, kan man trykke på “M” -tasten for at slå lyden fra.
> Klinikeren begynder øvelsen, efter patienten er blevet instrueret.
> Fejl markeres af klinikeren som anvist ovenfor.
> Ved afslutningen af øvelsen skal du lade patienten hvile i 10‑20 sekunders, inden næste øvelse startes.
Samlede fødder: Visual Motor Sensitivity (VMS) (Visuel svimmelhed)
> Patienten bliver bedt om at stå i midten af balancepladen med fødderne samlet, begge arme udstrakte foran sig og med
hænderne klemt sammen og tommelfingerene lige op (klinikeren bør vise den korrekte stilling).
> Mens patienten fokuserer på sine tommelfingre skal patienten rotere hele kroppen 30 grader til højre/venstre (samlet udsving
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>
>

på 60 grader) i takt med en metronom indstillet til 40 slag/min.
Ved afslutningen af øvelsen skal du lade patienten hvile i 10‑20 sekunders, inden næste øvelse startes.
Fejl markeres af klinikeren som anvist ovenfor.

Normal fodstilling: Ryst på hovedet + Med lukkede øjne på en skumflade
> Placer skumpuden på balancepladen.
> Øvelsen udføres på nøjagtig samme måde som øvelsen ’Normal fodstilling: Ryst på hovedet + Med lukkede øjne’.
> Ved afslutningen af øvelsen skal du lade patienten hvile i 10‑20 sekunders, inden næste øvelse startes.
> Fejl markeres af klinikeren som anvist ovenfor.

Samlede fødder: Visual Motor Sensitivity (VMS) (Visuel svimmelhed) på skumpude
> Placer skumpuden på balancepladen.
> Øvelsen udføres på nøjagtig samme måde som øvelsen ’Samlet fødder: Visual Motor Sensitivity (VMS)’, blot på en skumpude
> Ved afslutningen af øvelsen skal du lade patienten hvile i 10‑20 sekunders, inden næste øvelse startes.
> Fejl markeres af klinikeren som anvist ovenfor.

Protokol for gennemførelse af test:

Når en øvelse er afsluttet, kan operatøren rette fejlresultatet, hvis de utilsigtet har valgt eller glemt at registrere en fejl. For at rette
fejlantallet skal du vælge antallet (det faktiske resultat) og indtaste den reviderede fejlmængde. Denne korrektion kan kun foretages
på testtidspunktet! Fejlresultatet kan ikke ændres i testrapporten.
Klinikeren kan gå videre til næste vurderingsøvelse, når en test er afsluttet (anbefales efter to eller flere øvelsesforsøg). Operatøren
kan til hver en tid tilføje noter ved at ændre dagsrapporten.

Testanalyse:

Rapporten vil vise følgende:
> Trykcenterregistrering
> Svingningsscore
• En objektiv vurdering af bevægelse af trykcentret under øvelsen.
> Antal fejl
• Hvor mange gange patienten bevægede sig ud af teststillingen.
> Tid for første fejl
> Røde/grønne søjler: Resultater, der falder uden for norm-værdierne, repræsenteres som røde søjler, mens resultater, der
falder inden for norm-værdierne, repræsenteres som grønne søjler.

Rapporter:

Oversigtsrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater i løbet af en øvelse eller en serie af øvelser.
> Rapport med trykcenterregistrering, svingningsscore, antal fejl og tid for første fejl for hver øvelse.
> Set fra patientens tidslinje. Et eksempel på en dagsoversigtsrapport vises på den følgende side.
> Statusrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater for en serie af øvelser foretaget på forskellige tidspunkter.
> For at få vist statusrapporterne skal du klikke på informationsikonet (”i”) i patientens tidslinje.
> En rullemenu med de tilgængelige statusrapporter vises.
> Patientens fremskridt registreres i statusrapporter, der viser deres resultater over tid.
>

Bertec® Balance Advantage® brugervejledning
80P-0009

BER.StaticUserManual.v10 Danish.indd 81

81

18/12/2020 12:22

Yderligere vurderingsprotokoller

>

Udskriv/gem
> Vælg den ønskede protokolrapport fra patientens tidslinje.
> Du kan vælge printerikonet
, mens du læser rapporten, for enten at gemme rapporten som en PDF-fil eller
udskrive den.

Figur 109: COBALT-rapportoplysninger
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Instrumented Balance Error Scoring System (iBESS) (Instrumentbaseret
registreringssystem for fejl i balancekontrol)
Udviklet af forskere og klinikere ved University of North Carolina's Sports Medicine Research Laboratory, Chapel Hill, NC 27599‑8700

VIGTIGT! - Klinikeren er ansvarlig for egen, patientens og andre omgivende personer
sikkerhed. Sørg for, at du er i stand til at hjælpe patienten, hvis de begynder at miste
balancen.
Kompatible pakker:
Bertec® Balance Advantage® Functional- og Sport-pakker.

Mål:
IBESS-testen giver klinikere et hurtigt og nemt vurderingsværktøj til objektiv vurdering
af statisk postural stabilitet. Denne vurdering er en almindelig komponent i systemer til
håndtering af hjernerystelser.

Protokol:
Patienten bliver bedt om at stå direkte på balancepladen og oven på skumpuden under hele
vurderingen. Der indsamles data fra i alt otte forsøg, hvor hver øvelse varer 20 sekunder.
Dataindsamling for hver øvelse påbegyndes efter operatørens skøn. Under hele øvelsens varighed
vil operatøren lede efter og registrere specifikke patientfejl.

Figur 113: iBESS-ikon

Patientinstruktioner:
Patienten bliver bedt om at stå stille med lukkede øjne og med deres hænder placeret på hofterne. Sko og støttebind skal fjernes
inden vurderingen påbegyndes. Patienten kan bære sokker, hvis ønsket.
Patientfejl omfatter:
> Hænderne flyttes fra hofterne.
> Øjnene åbnes.
> Patienten tager et skridt, snubler eller falder.
> Hofterne flyttes mere end 30 grader.
> Tå eller hæl løftes fra overfladen.
> Patienten afviger fra den korrekte stilling i over 5 sekunder.

Protokolresultat:

Figur 114: Klinikerens hovedskærmbillede ved iBESS-test
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Samlede fødder - Med lukkede øjne
> Patienten bliver bedt om at stå stille med fødderne samlet, hænderne placeret på hofterne og med lukkede øjne (klinikeren
bør vise den korrekte stilling).
> Klinikeren begynder øvelsen efter at have instrueret patienten i, hvad han/hun skal gøre.
> Hver gang patienten laver en fejl, skal klinikeren trykke på knap 1 eller 2 på den trådløse fjernbetjening.
Fødder i fuld tandem - Med lukkede øjne
> Patienten bliver bedt om at stå med fødderne i fuld tandem (den ene fod direkte foran den anden) med den ikke-dominerende
fod bagerst og med vægten jævnt fordelt mellem begge fødder.
> Patienten bliver også bedt om at stå med hænderne på hofterne og med lukkede øjne.
> Fejl markeres af klinikeren som anvist ovenfor.
Fødder i fuld tandem - Med lukkede øjne på en skumpude
> Øvelsen udføres på nøjagtig samme måde som øvelsen ’Samlet fødder’.
På ét ben, højre - Med lukkede øjne
> Patienten bliver bedt om at stå stille på højre ben alene med hænderne på hofterne og lukkede øjne.
> Fejl markeres af klinikeren som anvist ovenfor.
På ét ben, venstre - Med lukkede øjne
> Patienten bliver bedt om at stå stille på venstre ben alene med hænderne på hofterne og lukkede øjne.
> Fejl markeres af klinikeren som anvist ovenfor.
Samlede fødder - Med lukkede øjne på en skumpude
> Øvelsen udføres på nøjagtig samme måde som øvelsen ’Samlet fødder’.
På ét ben, højre - Med lukkede øjne på en skumpude
> Øvelsen udføres på nøjagtig samme måde som øvelsen ’På ét ben, højre - Med lukkede øjne’.
På ét ben, venstre - Med lukkede øjne på en skumpude
> Øvelsen udføres på nøjagtig samme måde som øvelsen ’På ét ben, venstre - Med lukkede øjne’.

Protokol for gennemførelse af test:
>
>
>

Ved afslutningen af testen/testene kan testen enten lukkes, eller den næste test kan påbegyndes.
Det anbefales, at endelige kommentarer tilføjes på dette tidspunkt.
Klik på en test på listen (fx Med åbne øjne - fast VR) for at udføre testen.

Testanalyse:
Rapporten vil vise følgende:
> Tyngdepunktsregistrering for hver tilbagelægning
> Røde/grønne søjler: Resultater, der falder uden for norm-værdierne, repræsenteres som røde søjler, mens resultater, der
falder inden for norm-værdierne, repræsenteres som grønne søjler.
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Rapporter:
Oversigtsrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater i løbet af en øvelse eller en serie af øvelser.
> En grafisk afbildning af hvert af de tre analyseområder med numeriske data angivet over hver søjle
i søjlediagrammerne.
> Der aftegnes tyngdepunktsspor for hver tilbagelægning.
> Resultaterne sammenlignes med alderstilsvarende normative data.
> Øvelseskommentarer (om nogen) kan påføres rapporten. Yderligere testkommentarer kan også tilføjes.
> Statusrapporter
> Oversigt over patientens opnåede resultater for en serie af øvelser foretaget på forskellige tidspunkter.
> For at få vist statusrapporterne skal du klikke på informationsikonet (”i”) i patientens tidslinje.
> En rullemenu med de tilgængelige statusrapporter vises.
> Patientens fremskridt registreres i statusrapporter, der viser deres resultater over tid.
> Udskriv/gem
> Vælg den ønskede protokolrapport fra patientens tidslinje.
> Du kan vælge printerikonet
, mens du læser rapporten, for enten at gemme rapporten som en PDF-fil eller
udskrive den.
>

Figur 115 iBESS-rapportoplysninger
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Træning
Der findes en bred vifte af balanceøvelser for hver balancepladepakke. Alle systemerne implementerer versioner
af træning med siddende, vægtskifts-, mobilitets-, lukket kredsløbs- og kviktræningsøvelser. På grund af Essentialbalancepladernes mindre størrelse er træningsøvelserne på disse plader begrænset til øvelser, der ikke kræver knælning,
flere skridt eller af øvelser, hvor der skal trædes på eller over trin. Til disse træningsøvelser tilbyder Functional-systemet
den største fleksibilitet og det højeste antal øvelser.

Opsætning af en øvelsessession

Øvelsesskabeloner er designet til at være brugervenlige. Følg disse trin fra Bertec Balance Advantage-programmet for at starte
opsætningen af en øvelsessession:
1. Først skal du sikre dig, at den korrekte patient er valgt fra patientlisten.
2. Vælg derefter fanen Training (Træning) øverst i skærmbilledet. Dette åbner visningen, hvor du finder alle træningsøvelserne.
3. Træningsøvelserne er inddelt i 5 kategorier, som vises øverst i skærmbilledet.
• Closed Chain (Lukket kredsløb)
• Mobility (Mobilitet)
• Quick Training (Kviktræning)
• Seated (Siddende)
• Weight Shifting (Vægtforskydning)
4. Vælg den ønskede træningskategori fra kategorierne øverst i skærmbilledet. Der kan forekomme flere muligheder, såsom
vægtforskydningsretning, ønsket led til lukket kredsløb og mobilitetstræningstype.
5. Når en træningsøvelsesgruppe er valgt, vises ikoner, der repræsenterer den specifikke træning.
6. Fra træningsikonerne i skærmbilledet, skal du klikke og trække det ønskede træningsikon til venstre side af skærmen og slippe
det i feltet "Series of Tests to Perform” (Testserier til udførelse).
7. Bemærk: Kun en forekomst af hvert træningsmodul kan indlæses i en testserie.
8. Den angivne træning vises derefter på listen.
9. Eventuelle valgmuligheder for de valgte træningsøvelser vises i feltet “Test Options” (Testindstillinger) under listen over
træningsøvelser, der skal udføres.
10. Nogle træningsøvelser kræver, at der vælges en indledende testindstilling, før testserien kan påbegyndes. De påkrævede
indstillinger er fremhævet med gult.

Figur 116: Hovedvisning for fanen Training (Træning) Bemærk de ekstra indstillingsmuligheder for mobilitetstræning.
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Trænings-/testindstillinger:

De supplerende træningsindstillinger gør det muligt at tilpasse træningsforholdene til en
patients behov. Mulige indstillinger er medtaget nedenfor.
Tilbehør
Følgende tilbehør indgår i mange af øvelserne.
> Trin (på hhv. 10 cm, 20 cm eller 35 cm eller 4”, 8” eller 12”)
> Skumpude
> Vippebræt
> Balancebold
Venstre/højre + vægtbæringsprocent
Lukket kredsløb-øvelser til ankel-, knæ- og hofter på venstre eller højre ben.
Vægtbæringsprocenten vises i det samme indstillingsfelt. Eksempel: Venstre 30 %
Limits of Stability (LOS) (Stabilitetsbegrænsning)
Patienten har mulighed for at gå fra 25 % til 100 % for en øget sværhedsgrad. Ændring af
sværhedsgraden justerer, hvor langt en patient skal bevæge sig for at nå et mål.
Træningstid
Træningstiderne løber fra 1 til 10 minutter Hver enkelt øvelse kan være underlagt en
specifik tidsramme. Hvis konfigurationsindstillingen “save all raw data” (gem alle rådata) er
markeret, vises en advarselsmeddelelse i dette vindue, der minder brugeren om, at alle data
gemmes, og at dette valg vil fremskynde databasens udvidelse.

Figur 117: Testindstillinger

Tempo
Tempiene løber fra 1 til 15 sekunder.
> On Demand (Efter ønske): Målet bevæger sig fra et mål til det næste, når hvert mål nås.
> Random Pacing (Tilfældigt tempo): Målet bevæger sig inden for et forudvalgt tidsinterval fra 1 til 15 sekunder.
> No pacing (Intet tempo): Målet forbliver stationært. Patienten kan mundtligt blive bedt om at foretage ændringer mellem
målene, eller andre stimuli kan bruges til at bede patienten om at bevæge sig mellem målene. I dette format genereres intet
præstationsresultat.
Show Grid (Vis gitter)
Gitteret viser LOS-ellipsen med den valgte procentdel af det teoretiske maksimum.
Beep on Advance (Biplyd ved avancering)
Der afgives en biplyd, når målet avanceres. Hvis dette felt ikke markeres, vil der ikke blive afgivet en biplyd.
Random Targets (Tilfældige mål)
En større sværhedsgrad, hvor patienten ikke er i stand til at forudse placeringen af det næste mål, kan indstilles. Marker dette felt,
hvis en højere sværhedsgrad ønskes.
Stride Length (Skridtlængde)
Skridtlængden kan vælges i flere øvelser, der omfatter gang. Justering af sværhedsgraden er baseret på valget af skridtlængden:
Lille, mellem eller stor
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Arkivering, indlæsning og visning af en træningsrapport

Arkivering: enhver valgt træningesliste kan gemmes til brug med flere patienter.
Sådan gemmes listen:
> Vælg træningsøvelserne ved at lægge dem i kolonnen til venstre.
> Bestem indstillingerne for hver af træningsøvelserne.
> Vælg gem-ikonet
og giv listen et unikt navn.
Sådan vælges en gemt liste:
> Vælg fanen Training (Træning).
> Vælg Load from existing Test Series (Indlæs fra eksisterende testserie).
> Tilføj den ønskede serie.
Sådan vises en gemt liste:
> Klik på ikonet ”i” fra klinikerens startskærm. En liste over tidligere træningsrapporter vises, hvis en sådan findes.

Præstationsresultat

Præstationsresultat: et middel til at spore patientens præstation og fremskridt baseret på følgende beregninger:

88

>

Specified Pacing exercises (Specificerede tempoøvelser): en repræsentation af procentdelen af mål, der med succes blev
nået under træningsøvelsen. Eksempel: Hvis tempoet er indstillet til 2 sekunder, og træningstiden er indstillet til 1 minut,
skifter målet i alt 30 gange. Hvis patienten når målet 19 gange inden for træningstiden på 1 minut, har patienten opnået et
præstatiresultat på 63,3 %.

>

No pacing (Intet tempo):
• Single Target (Enkelt mål): Præstationsresultatet gives som en procentdel af, hvor længe patienten er i stand til at forblive
inden for målet.
• Multiple targets (Flere mål): Her gives intet præstationsresultat.

>

On Demand (Efter ønske): Da en stimuleringstid ikke er valgt, og bevægelsen fra mål til mål igangsættes af patienten,
beregnes overgangstiden som gennemsnit og udarbejdes som præstationsresultatet.
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Visuelle træningsmuligheder
Med Bertec Prime IVR-systemet følger en omsluttende kuppel. Der tilbydes yderligere visuelle muligheder, der kan vises i kuplen, til
træningsøvelser. Dette giver brugeren mulighed for at variere sværhedsgraden af den valgte træning.

Kameraforstærkning

Bestemmer, hvor meget det virtuelle miljø roterer under udførelsen af træningsprotokollen.
•
•
•

En indstilling på 0 betyder, at miljøet forbliver stationært.
En indstilling på 2 betyder, at miljøet roterer dobbelt så meget, som patienten læner sig
En indstilling på -2 betyder, at miljøet roterer dobbelt så meget, som patienten læner sig (men i den modsatte retning).

Baggrunde

Giver brugeren mulighed for at vælge, hvilken baggrund der skal bruges til den aktuelt valgte træning. De baggrunde, der kan bruges
som baggrund ved de fleste træningsmoduler, er vist i figur 118, 119 og 120.
De baggrunde, der kan bruges som baggrund ved de fleste træningsmoduler, er vist i figur 118 og 119.

Figur 118: ”Rock Wall” (Klippe)

Figur 119: Checkered Room (Ternet
mønster på gulv, vægge og loft)

Figur 120: Optokinetics Flow (Optokinetisk
flow)

Bevægelsesforstærkning eller tvunget forstærkning

Bestemmer, hvor meget tyngdepunktsmarkøren bevæger sig ud fra patientens faktiske tyngdepunkt.
•
•
•

En indstilling på 1 betyder, at tyngdepunktet på skærmen bevæger sig i takt med patientens tyngdepunkt.
En indstilling på 2 betyder, at tyngdepunktet på skærmen bevæger sig i dobbelt så meget som patientens tyngdepunkt.
En indstilling på 0,5 betyder, at tyngdepunktet på skærmen bevæger sig halvt så meget som patientens tyngdepunkt.
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IVR-træningsmoduler
Med Bertec Prime IVR-systemet følger en omsluttende kuppel. Der tilbydes
yderligere visuelle træningsmoduler til dette system.

Syn
Castle Scene (Slot)
Visuel træning designet til at hjælpe patienten med at tilpasse sig til visuel
stimulus under balancetræningsøvelser.
> Mål: Afhængigt af klinikerens valg er målet, at patienten skal ramme eller
undvige alle monsterne ved hjælp af tyngdepunktsmarkøren.
> mStroop-test: Under træningen vises et blinkende ord, som patienten
skal genkende en af to ting fra: farven eller teksten. Klinikeren vil derefter
vurdere og registrere, om patientens svar var korrekt.

Figur 121: Castle Scene (Slot)

Figur 122: Indstillinger for baggrunden Slot
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Flight (Flyveøvelse)
Visuel træning designet til at hjælpe patienten med at tilpasse sig til visuel
stimulus under balanceøvelser.
> Mål: Patienten skal bruge sit tyngdepunkt til at styre flyet gennem de
gyldne ringe.

Figur 123: Flyveøvelse

Figur 124: Indstillinger for flyveøvelsen
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Grocery Aisle (Supermarked)
Visuel baggrund designet til at hjælpe patienten med at tilpasse sig til visuel
stimulus under balanceøvelser.
> Mål: Patienten skal bruge sit tyngdepunkt til at holde balancen og undvige
kasserne hvis/når de nærmer sig.

Figur 125: Visuelt flow - Supermarked

Figur 126: Indstillinger for Supermarked
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Optokinetic Flow and Infinite Tunnel (Optokinetisk flow og uendelighedstunnel)
Visuelle baggrunde designet til at hjælpe patienten med at tilpasse sig til visuel
stimulus under balanceøvelser.
> Mål: Patienten skal holde balancen, mens han/hun er omsluttet af
baggrunden.

Figur 127: Optokinetisk flow

Figur 128: Indstillinger for Optokinetisk flow
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Balance- og mobilitetstræning
Quick Training (Kviktræning)

Træningsøvelser designet til hurtigt og nemt at imødekomme basale træningsbehov.
> Tilbehør: Ingen
> Mål: Hurtig og nem adgang til basale træningsøvelser
> Statiske systemer: Alle
> Underkategorier: Ingen

Figur 131: Eksempler på kviktræning.
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Træning

Vægtforskydning

Retningsbestemte bevægelser i de fire hovedretninger (fremad, bagud, venstre eller højre)
> Tilbehør: Skumpude, træblokke og vippebræt
> Mål: Pres retning og afstand af frivillig bevægelse
> Statiske systemer: Alle
> Underkategorier: Fremad, bagud, venstre, højre

Figur 126: Eksempler på vægtforskydningstræning.
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Siddende træning

Træning, der udføres i siddende stilling.
> Tilbehør: Skumpude, træblokke og vippebræt
> Mål: Koordiner kernestabilitet, præambulatoriske aktiviteter
> Statiske systemer: Alle
> Underkategorier: Ingen, men generelt opdelt i Center Holds (Centergreb), Weight Shifts (Vægtskift), Circles (Cirkler), Trunk
Rotations (Kropsrulninger) og Marching (Marcheren)

Figur 124: Eksempler på siddende træning.

96

Bertec® Balance Advantage® brugervejledning
80P-0009

BER.StaticUserManual.v10 Danish.indd 96

18/12/2020 12:22

Mobilitetstræning

Træningsøvelser fra siddende stilling til fuld gang
> Tilbehør: Skumpude, træblokke og vippebræt
> Mål: Koordinering af siddende til stående-bevægelsen, fra begyndelse til fuld sikkerhed i dagligdagens aktiviteter.
> Statiske systemer: Der tilbydes komplette protokoller til mobilitetsøvelser til Functional-systemet og et udvalg af protokoller til
mobilitetsøvelser til de statiske systemer.
> Underkategorier: Ryk på sæde, siddende til stående, træde, træde op/ned

Figur 125: Eksempler på mobilitetstræning.
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Træning

Closed Chain (Lukket kredsløb)-træning

Vægtbærende træningsøvelser specifikt til ankel, knæ, hofte og ryg
> Tilbehør: Skumpude, træblokke og vippebræt
> Mål: Forøgelse af bevægelsesområdet og det valgte områdes vægtbærende kapacitet
> Statiske systemer: Functional-systemet tilbyder komplette træningsprotokoller til lukket kredsløb. Et udvalg af
træningsprotokoller til lukket kredsløb er tilgængelig til de statiske systemer.
> Underkategorier: Ankel, knæ, hofte, ryg

Figur 127: Eksempler på ankeltræning.

Figur 128: Eksempler på knætræning.
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Træning

Figur 129: Eksempler på hoftetræning.

Figur 130: Eksempler på rygtræning.
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Bertec Balance Advantage statiske system og sikkerhed
Denne vejledning indeholder information, forsigtighedsregler og advarsler, der skal følges for at sikre sikkerheden ved brugen af de
statiske systemer. Lokale myndigheders regler og bestemmelser skal altid følges, hvis relevante.

Anvendt symbol
Symbol

Beskrivelse
Læs denne vejledning omhyggeligt før brug

Forsigtig

Obligatorisk handling

Højspænding

Strøm tændt

Strøm slukket

Jord

Vekselstrøm

Sikring

Type BF komponent

Overholder direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr og RoHS-direktivet (2011/65/EF)
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Symbol

Beskrivelse
Elektronisk udstyr, der er omfattet af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE).
Alle elektriske produkter, batterier og akkumulatorer skal indsamles separat i slutningen af deres
levetid. Kravet gælder i Den Europæiske Union. Bortskaf ikke disse produkter som usorteret
kommunalt affald.
Du kan returnere din enhed til Bertec eller til enhver Bertec-leverandør. Du kan også kontakte din
lokalkommune for rådgivning om bortskaffelse.
Din fjernbetjening er programmeret til at arbejde med et statisk system.

Din fjernbetjening er programmeret til at arbejde med et dynamisk system.

Din fjernbetjening er programmeret til at arbejde med Bertec Vision Advantage (BVA).

Katalognummer
(anvendes i overensstemmelse med ISO 15223‑1)

Serienummer
(anvendes i overensstemmelse med ISO 15223‑1)

Autoriseret EF-repræsentant i Det Europæiske Fællesskab
(anvendes i overensstemmelse med ISO 15223‑1)

Se brugsanvisningen
(anvendes i overensstemmelse med IEC 60601‑1)
Angiver udstyrets producent
Indeholder producentens navn og adresse
(anvendes i overensstemmelse med ISO 15223‑1)
Produktionsdato
(anvendes i overensstemmelse med ISO 15223‑1)

Jævnstrøm
(anvendes i overensstemmelse med IEC 60601‑1)

TÆNDT/SLUKKET
(anvendes i overensstemmelse med IEC 60601‑1)
Sikker arbejdsbelastning for udstyr
XXX angiver specifik vægt
(anvendes i overensstemmelse med IEC 60601‑1, § 7.2.21)
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Statisk system og sikkerhed

Advarselsnoter

Bertec Balance Advantage-produkterne er ikke designet til brug sammen med enheder, der ikke er godkendt af Bertec. Alle dele af
Bertec Balance Advantage-systempakkerne, der er repræsenteret her, er egnede til brug i patientområdet.

Note 1		ADVARSEL: Den føderale lovgivning (i USA) begrænser salg af dette apparat til, hos eller på ordination af en

praktiserende læge. Ved ordinering til terapeutisk formål, bør en læge klart definere brugsparametrene (dvs. total
belastning, maksimal puls osv.) for at mindske risikoen for patientskade.

Note 2		Læs denne brugervejledning grundigt, inden du anvender dit Bertec® system. Undladelse af at læse vejledningen
før brug kan resultere i brugen af forkerte testprocedure, hvilket påvirker testresultaterne.

Note 3		

BBA-systemet må kun anvendes som angivet i brugervejledningen.

Note 4 	Patienten skal altid bære et gang-/løftebælte under udførelsen af testprotokoller på BBA Prime IVR-systemet.
Korrekt brug af gang-/løftebæltet skal sikres ved at følge branchens standardpraksis.

Note 5		

Brug kun godkendte strømforsyninger.

Note 6 	ADVARSEL: For at undgå risiko for elektrisk stød må BBA-systemerne kun tilsluttes en korrekt jordforbundet

strømkilder, såsom den medfølgende skilletransformer, som passer til produktet. Kun produkter der er angivet som
en del af systemet eller er kompatible med systemet må tilsluttes.

Note 7		Brug biokompatible fodovertræk, når systemet bruges. Fodovertræk er til engangsbrug og skal bortskaffes efter
hver patient.

Note 8		Sørg for, at børn holde børn under opsyn omkring udstyret, og at ubrugte beholdere er lukkede, når der er børn
tilstede.

Note 9		Ingen af delene af Bertec-systemet kan serviceres af brugeren. Af hensyn til sikkerheden og for ikke at ugyldiggøre
garantien må systemet kun serviceres af autoriseret servicepersonale. I tilfælde af mangler bedes du udarbejde en
detaljeret beskrivelse af manglerne og kontakte din leverandør. Brug aldrig en defekt enhed.

Note 10

Hold Bertec Balance Advantage-systemerne væk fra drikkevarer og andre væsker. Tillad ikke fugt inde i udstyret.

Note 11

Brug ikke udstyret i nærheden af brændbare anæstetika (gasarter).

Note 12

Ingen dele må indtages, brændes eller anvendes på anden måde end til posturografi og balancetest- ning.

Note 13	Bertec Balance Advantage statiske systemer kan bortskaffes som normalt elektronisk affald efter lokale
bestemmelser.

Note 14

For at overholde EN 60601‑1‑1 skal computeren, printeren osv. være tilsluttet skilletransformatoren.

Note 15	Installation af tredjepartssoftware (applikation, programmer eller hjælpeprogrammer) bortset fra dem, der er
angivet af Bertec, kan kompromittere systemets effektivitet.
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Note 16

Enheden kobles fra lysnettet ved at trække stikket ud af stikkontakten.

Note 17	Skilletransformatoren skal tilsluttes en stikkontakt. Forlængerledninger eller strømstik andre end dem, der følger

med systemet, må ikke bruges i kombination med skilletransformatoren. Stikkontakter med flere stik, der leveres
som en del af systemet, må ikke placeres på gulvet. Maksimum- belastningen til strømskinnen, der følger med
systemet, er 125 V, 15 A.

Note 18	Kun projektorens strømforsyning, strømforsyningen til den bærbare computer/computerens og printerens

strømforsyning skal tilsluttes skilletransformatoren. Tilslut ikke andre enheder til skilletransformatoren. Tilslutning
af andre enheder til skilletransformatoren kan overbelaste den, hvilket kan resultere i en sikrings- sprængning eller
uoprettelig beskadigelse af skilletransformatoren.

Note 19	Tilslut ikke de statiske systemer direkte i stikkontakten. Undladelse af brug af den medfølgende skilletransformator
medfører risiko for elektrisk stød for patienten og operatøren.

Note 20	De statiske systemer skal installeres og tages i brug i henhold til oplysningerne om EMK i denne vejledning.

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke medicinsk elektrisk udstyr. De statiske systemer kan
forstyrres af andet udstyr med CISPR-emissionskrav.

Note 21	Brug af andet tilbehør og kabler end de, der er angivet i tilbehørslisten, kan resultere i forhøjede emissioner eller
nedsat systemimmunitet.

Note 22	Emissionsegenskaberne for dette udstyr gør det egnet til brug i områder udlagt til industri og hospitaler. Hvis

det bruges i et boligområde (hvortil klassifikationen CISPR II, klasse B normalt kræves) kan udstyret muligvis
ikke tilbyde tilstrækkelig beskyttelse fra radiofrekvenskommunikationstjenester. Brugeren skal muligvis tage
Foranstaltninger for at modvirke dette, såsom omlægning af udstyret.

Note 23	ADVARSEL: Der skal ikke foretages yderligere netværks-/dataopkobling uden for det, der er designet til Bertec

Balance Advantage Dynamic-systemet. I henhold til standarderne IEC 60601‑1 vil dette system kun være trådløst
tilsluttet til internettet. Hvis udstyret bruges på et hospital eller universitet, bedes du kontakte Bertecs Support for at
diskutere jeres specifikke miljø og forhold, så vi kan tilbyde den bedste løsning til databasesynkronisering.

Note 24	Balancepladerne til Prime IVR(TM) og de statiske systemer er udelukkende tiltænkt tilslutning til den angivne
computer, som er testet som en del af medicinsk elektrisk udstyr.

Producentens ansvar
Producenten ses kun at være ansvarlig for udstyrets indvirkning på sikkerhed, dets pålidelighed og ydeevne såfremt:
>
>
>

Al monteringsarbejdet og alle udvidelser, omjusteringer, ændringer eller reparationer er udført af producenten eller personale,
der er godkendt af producenten.
De elektriske installationer, som udstyret er tilsluttet, overholder EN/IEC-kravene.
Udstyret anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen.

Producenten forbeholder sig retten til at fraskrive sig ethvert ansvar for driftssikkerhed, pålidelighed og ydeevne for udstyr, der
serviceres eller repareres af andre parter.
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Driftsmiljø
Disse systemer er egnede til brug i patientområdet.
Temperatur: +15° C to +35° C (+59° F to +95° F)
Rel. Fugtighed: 30 – 90% ikke kondenserende
Lufttryk: 600‑1060 hPa
Drift ved temperaturer under -20° C (-4° F) eller over
+60° C (+140° F) kan skade udstyret.

Skilletransformer

Powertronix Isolation Station AC/DC-adapter
Indgangsspænding: 115 (120)/ 230 (240) V AC - 50/60 Hz
Indgangsstrøm: 2,7 A/1,35 A
Strømtab : < 100-A
Udgangsspænding: 115 (120)/230 (240) V AC
Udgangsstrøm: 2,6A/1,3A
Stikforbindelse: IEC 320

Driftstilstand

Opvarmningstid: < 5 minutter
Driftstilstand: Kontinuerlig

Opbevaring og håndtering

Temperatur: -20° C (-4° F) eller over +60° C (+140° F)
Rel. Fugtighed: < 90 %, ikke-kondenserende
Lufttryk: 500‑1060 hPa

Standarder

Sikkerhed: IEC 60601‑1, klasse I, type BF, IPXO
System: IEC 60601‑1
EMC: IEC 60601‑1‑2

Indgangsspændingskonfiguration
Fabrikskonfigureret

Indgang (50/60 Hz)
100 - 120 V AC
220 - 240 V AC

Udgang
120 V AC
120 V AC

Advarsel: Kontrollér indgangsspændingen, før systemet startes
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Vejledning og producentens erklæring - tabeller
Bertec Balance Advantage statiske systemer er en del af et medicinsk elektrisk system og er således underlagt særlige
sikkerhedsforanstaltninger. Af denne årsag skal installations- og betjeningsvejledningen i dette dokument følges nøje.
Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetiske emissioner for alt udstyr og systemer
Bertec Balance Advantage statiske systemer er beregnet til brug i de nedenfor angivne elektromagnetiske omgivelser. Det er brugerens
ansvar at sikre, at de statiske systemer bruges i sådanne omgivelser.

Emissionstest

Overholdelse

Elektromagnetisk miljø - vejledning

RF-emissioner

Gruppe 1

Bertec Balance Advantage statiske systemer anvender kun RF-energi

CISPR 11
RF-emissioner

til de interne funktioner. Derfor er udstyrets RF-emissioner meget

Klasse A

CISPR 11
Harmoniske emissioner

Klasse A

IEC 61000‑3‑2

lave og vil sandsynligvis ikke forårsage interferens i elektronisk udstyr
i nærheden.
Bertec Balance Advantage statiske systemer er egnet til brug
i områder udlagt til industri og hospitaler. Hvis det bruges i et
boligområde (hvortil klassifikationen CISPR II, klasse B normalt

Spændingsudsving/
flimmerEmissioner IEC
61000‑3‑3

Opfylder

kræves) kan udstyret muligvis ikke tilbyde tilstrækkelig beskyttelse
fra radiofrekvenskommunikationstjenester. Det kan være nødvendigt
for brugeren at tage foranstaltninger for at modvirke dette, såsom
reorientering eller flytning af udstyret.
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Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetisk immunitet for alt udstyr og systemer
Bertec Balance Advantage statiske systemer er beregnet til brug i de nedenfor angivne elektromagnetiske omgivelser. Det er brugerens
ansvar at sikre, at de statiske systemer bruges i sådanne omgivelser.

Emissionstest

IEC 60601
testniveau

Overholdelsesniveau

Elektromagnetisk miljø - vejledning

Elektrostatisk afladning

+/- 6 kV kontakt

+/- 6 kV kontakt

Gulve bør være af træ, beton eller

(Electrostatic discharge - ESD)

+/- 8 kV luft

+/- 8 kV luft

keramiske fliser. Hvis gulvene er dækket

IEC 61000‑4‑2

med syntetisk materiale, skal den relative
fugtighed være mindst 30 %.

Elektrisk hurtig

+/- 2 kV for strømforsynings-

+/- 2 kV for

Strømforsyningskvaliteten skal være som

spændingsvariation/

ledninger, +/-1 kV for indgangs-/

strømforsynings-

i et typisk erhvervs- eller boligområde.

strømstød IEC 61000‑4-4

udgangs-

ledninger, +/-1

ledninger

kV for indgangs-/
udgangsledninger

Spændingsbølge

+/- 1 kV ledning(er) til

+/- 1 kV ledning(er) til

Strømforsyningskvaliteten skal være som

IEC 61000‑4‑5

ledninger(er)

ledninger(er)

i et typisk erhvervs- eller boligområde.

+/- 2 kV ledning(er) til jord

+/- 2 kV ledning(er) til jord

Spændingsfald,

< 5 % UT (> 95 % dyk i UT)

< 5 % UT (> 95 % dyk

Strømforsyningskvaliteten skal være som

korte afbrydelser og

i 0,5 cyklus

i UT) i 0,5 cyklusser

i et typisk erhvervs- eller boligområde.

variationer i spændingen

40 % UT (60 % dyk i UT)

40 % UT (60 % dyk i UT)

Hvis brugeren af Bertec statiske systemer

i strømforsyningens

i 5 cyklusser

i 5 cyklusser

kræver kontinuerlig drift

Indgangsledninger

70 % UT (30 % dyk i UT)

70 % UT (30 % dyk i UT)

Under langvarige strømafbrydelser,

IEC 61000‑4‑11

i 25 cyklusser

i 25 cyklusser

anbefales det, at det statiske system

< 5 % UT (> 95 % dyk i UT)

< 5 % UT (> 95 % dyk

forsynes fra en nødstrømsforsyning eller

i 5 sek.

i UT) i 5 sek.

batteri.

3 A/m

Fejet magnetfelt pr. AAMI

Magnetfelter ved driftsfrekvensen skal ligge

Driftsfrekvens
(50/60 Hz) magnet-

på et niveau, der er karakteristisk for en

felt

normal placering i typiske erhvervs- eller

IEC 61000‑4‑8

hospitals-områder.
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Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetisk immunitet - for udstyr og systemer der IKKE er
livopretholdende
Bertec Balance Advantage statiske systemer er beregnet til brug i de nedenfor angivne elektromagnetiske omgivelser. Det er brugerens
ansvar at sikre, at de statiske systemer bruges i sådanne omgivelser.

Immunitetstest

IEC 60601
testniveau

Overholdelsesniveau

Elektromagnetisk miljø - vejledning

Ledet radiofrekvens

3 Vrms 150 kHz til 80

3 Vrms

Bærbart og mobilt RF-

IEC 61000‑4‑6

MHz

kommunikationsudstyr må ikke anvendes

Udstrålet radiofrekvens

3 V/m 80 MHz til 2,5 GHz

tættere på nogen del af de statiske

IEC 61000‑4‑3

systemer, herunder kabler, end den
anbefalede afstand beregnet ud fra den
ligning, der gælder for senderens frekvens.
Anbefalet separationsafstand:
d = 1,17 √P
d = 0,5 √P (80 MHz til 800 MHz)
d = 1 √P (80 MHz til 2.5 GHz)
hvor ”P” er senderens maksimale
Udgangseffekt i watt (W)
ifølge senderens fabrikant, og ”d” er den
anbefalede separationsafstand i meter (m).
Feltstyrker fra faste radiofrekvenssendere,
som fastlagt i en elektromagnetisk
lokalitetsundersøgelse, (a) bør være lavere
end overholdelsesniveauet i hvert
Frekvensområde. (b) Der kan opstå
interferens i nærheden af udstyr mærket
med følgende symbol:

Note 1: Ved 80 MHz og 800 MHz anvendes separationsafstanden for det højeste frekvensområde.
Note 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Bygninger, objekter og personers absorption og refleksion indvirker
på elektromagnetisk strålingsspredning. Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.
Overholdelsesniveauerne i ISM-frekvensbåndene mellem 150 kHz og 80 MHz og i frekvensområdet 80 MHz til 2,5 GHz er beregnet
til at mindske sandsynligheden for, at mobilt/bærbart kommunikationsudstyr kan forårsage interferens, hvis det utilsigtet bringes ind
i patientområder. Af denne årsag anvendes en yderligere faktor på 10/3 til beregning af den anbefalede separationsafstand for sendere i disse
frekvensområder.
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Anbefalede separationsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og Bertec Balance Advantage
statiske systemer
Bertec Balance Advantage-systemer er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er under kontrol. Kunden
eller brugeren af de statiske systemer kan hjælpe med at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem
bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og de statiske systemer som anbefalet nedenfor i henhold til kommunikationsudstyrets
maksimale udgangseffekt.

Separationsafstand i henhold til senderfrekvensen [m]

Senderens nominelle
maksimale udgangseffekt
(W)

150 kHz til 80 MHz

80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 2,5 GHz

Senderens nominelle maksimale

150 kHz til 80 MHz

80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 2,5 GHz

udgangseffekt (W)

d = 1,17 √P

d = 1,17 √P

d = 1 √P

(V1=3)

(E1=7)

(E1=7)

0,01

0,117

0,050

0,10

0,1

0,369

0,158

,316

1

1,167

0,50

1,00

10

3,689

1,58

3,16

100

11,667

5,00

10,00

For sendere, hvis maksimale udgangseffekt ikke er anført ovenfor, kan den anbefalede separationsafstand (d) i meter (m) udregnes vha.
den ligning, der anvendes til senderfrekvensen, hvor ”P” er senderens maksimale udgangseffekt i watt (W) ifølge senderens producent.
Note 1: Ved 80 MHz og 800 MHz anvendes separationsafstanden for det højeste frekvensområde.
Note 2: ISM-båndene (industrial, scientific and medical el. Industriel, videnskabelig og medicinsk) mellem 150 kHz og 80 MHz er 6,765 MHz til
6,795 MHz; 13,553 MHz til 13,567 MHz; 26,957 MHz til 27,283 Mhz og 40,66 MHz til 40,70 MHz.
Note 3: En yderligere faktor på 10/3 er blevet indsat i formlen, der anvendes til beregning af den anbefalede separationsafstand for sendere
i ISM-frekvensbåndene mellem 150 kHz og 80 MHz og i frekvensområdet 80 MHz til 2,5 GHz mhp. at mindske sandsynligheden for, at mobilt/
bærbart kommunikationsudstyr kan forårsage interferens, hvis det utilsigtet bringes ind i patientområder.
Note 4: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Bygninger, objekter og personers absorption og refleksion indvirker på
elektromagnetisk strålingsspredning.
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Tilbehør og kabler
Emne

Tilslutning fra

Tilslutning til

Antal

Skærmet HDMI-kabel (5 m el. 15 fod)

Projektor

Tower-PC

1

Vekselstrømkabel med ferrit (5 m el. 15 fod)

Projektor

UPS

1

USB A til B-kabel (3 m eller 10 fod)

Balanceplade

Tower-PC/bærbar
computer

1 eller 2

USB A til B-kabel (3 m eller 10 fod)

Inkjet-printer

Tower-PC

1

Vekselstrømkabel (1,5 m el. 5 fod)

Inkjet-printer

UPS

1

Vekselstrømkabel (3 m eller 10 fod)

Stikkontakt

Skilletransformer

1

Vekselstrømkabel (2 m eller 6 fod)

Tower-PC/bærbar computer

UPS

1

Vekselstrømkabel (2 m eller 6 fod)

Monitor

UPS

1

Kabelbundt - lyd, USB, DVI (2 m eller 6 fod)

Monitor

Tower-PC

1

Varenummer

Varenavn

37P-0082

Udskiftelig lampe til projektor

36P-0147

Fjernbetjening til projektor

37P-0005

22” LED berøringsskærm

37P-0019

Ergotron Strømskinne, 6 stik, 125 V AC 15 A

37P-0003

Voyageur Complete System PC, Dynamic-system

37P-0022

HP Envy 4520 e-All-in-One Printer

37P-0023

Ledningsforbundet mus og tatatur, Logitech

37P-0024

Webkamera 500 5 MP

80P-0009

Brugervejledning til Balance Advantage Static

80P-0001

Balance Advantage Kvikstartvejledning

20S-0560

Hygiejniske fodovertræk – 100 stk.

37P-0029

SMKlink trådløs fjernbetjening

97P-0076

Standard Balance Advantage skumtrin med betræk

37P-0074

USA - APC Back-UPS Pro 1500 VA UPS Backup og overspændingsbeskytter til
batteri (BR1500G)

31P-0139

Powertronix Skilletransformer 115 til 230 V AC, 50/60 Hz, 1000 VA

31P-0140

Powertronix Skilletransformer 115 til 230 V AC, 50/60 Hz, 600 VA

BP5046 Dobbelt

balanceplade til Essential

BP5076 Dobbelt

balanceplade til Functional

02P-0309

BP5076 Indekseringsplade

37P-0053

4-port USB-hub

97P-0031

Vippebræt i træ til Balance Advantage-systemer

97P-0032

Balancebloksæt
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Bilag A: Forkortelser og ordliste
Akustiske neurinomer: (Også kaldet vestibular schwannom eller akustikusneurinom) En godartet tumor, der vokser på nervus
vestibulocochlearis. Når den vokser, trykker den på nerven. Dette kan medføre høretab, tinnitus, svimmelhed og balancetab.
Ataksi: Koordinationssvigt.
Auditiv (høre-): I relation til hørelsen.
Benign paroxymal positionel vertigo (BPPV): (Godartet positionssvimmelhed) En tilstand, hvor løse øresten (otokonier) samler sig
inden i en del af det indre øre. Når man bevæger hovedet, flytter otokinierne sig og påvirker sansecellerne i balanceorganet.
Bevægelseshastighed: En måling i grader/sekund af den hastighed, hvormed patienten bevægede sig mod målet.
Bevægelsestid: Den samlede tid, det tager at udføre vurderingen Trinøvelse - træd op og over målt fra det indledende skift til, når
det bageste ben rammer pladen.
Canalith-repositioneringsmanøvre: Behandlinger beregnet til at flytte flyttede otokonier fra den berørte halvcirkelformede kanal til
utriculus.
Cerebellum: (Også kaldet lillehjerne) Del af baghjernen, der modulerer bevægelser i balance, lemmer og øjne.
Cochlea: (Også kaldet øresnegl) Den snegleformede del af det indre øre De fimrehår, der bruges til at høre med, er placeret her.
Diplopia: Dobbeltsyn.
Drejesvingning: Beregnes i vurderingen Step Quick Turn (SQT) (Hurtig drejning). Den samlede afstand, som en patients
tyngdepunkt rykker, mens han/hun drejer.
Drejetid: Beregnes i vurderingen Step Quick Turn (SQT) (Hurtig drejning). Kvantificerer den tid, det tager for patienten at standse
fremadgående gang, dreje og begynde fremadgående gang tilbage mod startpositionen.
Eustakisk rør: Røret, der løber fra mellemøret til svælget (pharynx). Det eustakiske rørs funktion er at beskytte, lufte og dræne
mellemøret og mastoid. Det eustakiske rør tillader, at gastrykket i mellemørets hulrum kan justeres til det eksterne lufttryk.
Følgebevægelse: Holder billedet af et lille bevægeligt mål på fovea.
Forward Lunge (FL) (Knæl fremad): Vurderingen kvantificerer patientens evne til at kontrollere sin kropsvægt, mens han/hun
springer fremad med et ben. Patienten bedes om på kommando at springe/træde frem på det ene ben og derefter skubbe baglæns
med det ben til den oprindelige stående stilling. Øvelsen måler hvert ben særskilt, springets afstand, samt profilen for den lodrette
kraft, der udøves af det knælende ben (kraftimpulsen) under manøvrens landings- og afsætningsfaser.
Gangteknik: Den måde, hvorpå et bipedal menneske går oprejst, kvantificeret ved hjælp af talrige målinger såsom skridtlængde og
-bredde, ledvinkler under gang- og ståfase og gangaktiveringen af musklerne. Gang beskrives til tider som ”kontrolleret fald” og har til
formål at bevæge kroppen fra et sted til et andet ved at forskyde kroppens tyngdepunkt.
Gennemsnitlig skridtbredde: Den kombinerede laterale afstand mellem hver fod målt over på hinanden følgende skridt, divideret
med antallet af trin (målt i centimeter eller tommer).
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Bilag A: Forkortelser og ordliste

Gennemsnitlig skridtlængde: Den kombinerede afstand mellem på hinanden følgende hæleskridt, divideret med antallet af trin
(målt i centimeter eller tommer).
Gennemsnitlig svinghastighed i tyngdepunkt: Gennemsnittet af resultaterne fra den gennemsnitlige svinghastighed i tyngdepunkt
for alle testbetingelserne divideret med antallet af testbetingelser.
Gennemsnitshastighed: Den gennemsnitlige fremgang (målt i tommer/sek. eller centimeter/sek.).
Halvcirkelformede kanaler: Cirkulære, væskefyldte kanaler i det vestibulære organ, der er ansvarlige for påvisning af
vinkelacceleration.
Kraftpåvirkningsindeks: Kraften målt i øvelsen Step Up Over (SUO) (Trinøvelse - træd op og over) i det bageste ben, når det
rammer jorden på den anden side af trinnet.
Labyrinten: Henviser til det indre øre, som omfatter cochlea og vestibulære organer.
Labyrintitis: En betændelse i det indre øre, som er forårsaget af spredning af bakterielle eller virale infektioner fra hovedet eller
luftvejene ind i det indre øre, der forårsager svimmelhed eller en følelse af transportsyge forårsaget af forstyrrelse af balancesansen.
Lateropulsion: En tendens til at falde til siden.
Limits of Stability (LOS) (Stabilitetsbegrænsning): Protokollen kvantificerer svækkelser i evnen til bevidst at flytte tyngdepunktet
mod patientens stabilitetsgrænser uden at miste balance. Patienten udfører øvelsen, mens han/hun kigger på en visning af
placeringen af sit tyngdepunkt i realtid i forhold til målpunkter i midten af støttebasen og ved stabilitetsgrænserne. Testen måler
bevægelsens reaktionstid, bevægelseshastighed, bevægelsesafstand og bevægelsesretningskontrol for hver af de otte retninger.
Løfteindeks: Den kraft som klatrebenet bruger til at drive personen over trinnet.
Mal de débarquement: (Også kendt som transportsyge) Følelsen af en gyngende eller svajende bevægelse, der fortsætter efter en
sejltur eller anden form for rejse.
Maximum Excursion (MXE) (Maksimal udsving): En måling af det maksimale omfang, som patienten læner sig under øvelsen.
Ménières sygdom: Omfatter abnormiteter i mængden, sammensætningen eller trykket af endolymfe (en af væskerne i det indre øre).
Migræne forbundet med svimmelhed: Typisk karakteriseret ved hovedpine med symptomer forbundet med vestibulær svækkelse,
såsom svimmelhed, bevægelsesintolerance, spontan svimmelhed, følsomhed over for lys og lyd, tinnitus, og rumlig desorientering.
Modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB) (Modificeret klinisk test af sensorisk interaktion på
balance): mCTSIB er en modificeret udgave af den originale CTSIB-test eller “Foam and Dome” (Skum og kuppel), som fjerner
kuppelen og tilføjer objektiv analyse af en patients funktionelle balancekontrol for at kvantificere den posturale svingningshastighed.
Består af følgende testbetingelser: vidt åbne øjne, helt lukkede øjne, åbne øjne på skumpude og lukkede øjne på skumoverflade.
Nystagmus: Ufrivillige øjenbevægelser, der fører til oscillopsi og er tegn på akut vestibulært tab eller abnormitet i hjernestamme/
cerebellum.
Optikinetik: Skaber øjenbevægelser som reaktion på vedvarende rotation af objekter, der omfatter en stor del af synsfeltet.
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Oscillopsi: Subjektiv illusion af visuel bevægelse.
Otokonier: Krystaller af calciumcarbonat (også kaldet kulsur kalk) indlejret i macula i otolitorganerne (utriculus og sakkulus).
Ototoxisk: En forstyrrende indvirkning på de labyrintiske strukturer.
Perifere vestibulære system: Dele af det indre øre, der vedrører balance og orientering, som består af de halvcirkelformede kanaler
utriculus og sakkulus. Perifer betyder i denne sammenhæng uden for centralnervesystemet (hjerne og hjernestamme), hvortil det
perifere system sender information.
Postural Evoked Response (PER) (Posturalt fremkaldt respons): Protokollen analyserer respons fra musklerne gastrocnemius
og tibialis efter en uventet ekstern balanceforstyrrelse. De tre komponenter kaldes almindeligvis respons med Short Latency (SL
el. kort forsinkelse), Medium Latency (ML el. mellemlang forsinkelse) og Long Latency (LL el. lang forsinkelse). Hos patienter med
langvarig MCT-responsforsinkelse skelnes målingerne fra PER yderligere mellem perifere og centrale årsager. PER er også angivet
hos patienter med mistanke om en mangeltilstand i centralnervesystem, der påvirker de perifere og/eller centrale sensorimotoriske
nervebaner i de nedre ekstremiteter.
Pulsion: Følelsen af blive trukket i en bestemt retning.
Reaktionstid: En måling af den tid (i sekunder), som patienten er om reagere på kommandoen om at bevæge sig et mål.
Retningskontrol: En måling af, hvor meget af patientens bevægelse var i målretningen.
Rhythmic Weight Shift (RWS) (Rytmisk vægtforskydning): Protokollen kvantificerer patientens evne til at udføre rytmiske
forskydninger af deres tyngdepunkt fra venstre til højre og fra fremad til bagud i tre forskellige trin. Under udførelsen af hver øvelse
kigger patienten på placeringen af sit tyngdepunkt i realtid i forhold til et mål, der bevæger sig i det ønskede tempo og amplitude.
RWS-øvelsen måler bevægelseshastighed og retningskontrol for hver retning og hastighed.
Sakkader: Pludselig hurtig øjenbevægelse af begge øjne, der bruges til at ændre fikseringspunktet.
Sakkulus: Sakkulus er en ”sæk” med sensoriske celler placeret i det indre øre, oversætter hovedbevægelser til neurale impulser,
som hjernen kan fortolke. Sakkulus er følsom over for lineære translationer af hovedet, specifikt op- og nedadgående bevægelser
(fx som at køre i en elevator).
Sammensat gennemsnitlig svinghastighed i tyngdepunkt: Gennemsnittet af resultaterne fra den gennemsnitlige svinghastighed
i tyngdepunkt for alle testbetingelserne divideret med antallet af testbetingelser.
Sit to Stand (STS) (Siddende til stående): Vurderingen kvantificerer patientens evne til på kommando hurtigt at rejse sig fra en
siddende til en stående stilling. STS kvantificerer den tid, det tager at overføre vægt fra sædeparti til fødder (vægtoverførselstiden),
rejsestyrken (rejseindekset), symmetrien af rejseindsatsen mellem venstre og højre ben (vægtsymmetrien) og svinghastigheden
i tyngdepunktet i stående stilling.
Slutpunktsudsving: En måling af, hvor langt patienten læner sig mod målet i første forsøg..
Slutsvingning: Måling i øvelsen Tandem Walk (TW) (Tandemgang), der måler graden af svingning i tyngdepunkt i slutningen af 
øvelsen.

112

Bertec® Balance Advantage® brugervejledning
80P-0009

BER.StaticUserManual.v10 Danish.indd 112

18/12/2020 12:22
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Step Quick Turn (SQT) (Hurtig drejning): Vurderingen kvantificerer egenskaber ved patientens drejeevne. Patienten bedes om at
tage to skridt fremad på kommando og derefter hurtigt dreje 180 grader enten til venstre eller højre og vende tilbage til startpunktet.
SQT forbedrer almindeligt anvendte observationstest for drejestabilitet ved separate målinger for hver drejeretning, den tid, det tager
at udføre drejningen, og hastigheden af svingning i tyngdepunktet.
Step Up Over (SUO) (Trinøvelse - træd op og over): Vurderingen kvantificerer patientens evne til at kontrollere sin egen kropsvægt
og holdningsstabilitet, mens han/hun træder op på og ned over en kantsten. Patienten bedes om at træde op på en kantsten med den
ene fod på kommando, løfte den anden fod over kantstenen, mens han/hun løfter kroppen i oprejst stilling så hurtigt som muligt, og så
lande med den løftede fod på pladen så blidt som muligt. SUO måler rejsestyrken (rejseindekset) og bevægelsestiden for hvert ben,
og kraften, hvormed det løftede ben lander (kraftpåvirkningsindeks).
Svimmelhed: Ikke-specifikt udtryk, der omfatter fornemmelser af ubalance, snurren og svimmelhed.
Svimmelhed: Svimmelhed karakteriseret ved en roterende følelse.
Svinghastighed i tyngdepunkt: Den samlede afstand tilbagelagt af tyngdepunktet divideret med bevægelsestidspunktet.
Tandem Walk (TW) (Tandemgang): Vurderingen kvantificerer stabiliteten og hastigheden af patientens gang ved den ene fod
placeret direkte foran den anden. Patienten bliver bedt om at gå hæl-til-tå fra den ene ende af balancepladen til den anden så
hurtigt som muligt og derefter stoppe og vente på, at testen slutter. TW måler den gennemsnitlige bredde af patientens trin på
balancepladen, ganghastigheden og patientens svinghastighed i tyngdepunkt efter gangens er afsluttet.
Tilvænning: En tilegnet tolerance opnået ved gentagen eksponering for en bestemt stimulus.
Tinnitus: En lyd i det ene øre eller begge ører, fx en summende, ringende eller fløjtende lyd, der forekommer uden ekstern stimulus,
og som normalt er forårsaget af en bestemt tilstand, såsom en øreinfektion, brugen af visse lægemidler, en blokeret øregang eller
kanal, eller en hovedskade.
Torsion: Rotation af øjet omkring en rulleakse (anterior-posterior).
Tyngdepunkt: Repræsenterer fokus for tyngdekraften på en persons krop, der typisk findes på niveau S1-S2 lige foran ankelleddet
på en stående person.
Ubalance: Observerbar gangusikkerhed.
Uligevægt: Subjektiv følelse af gangusikkerhed.
Unilateral Stance (US) (Ensidig fodstilling): Vurderingen kvantificerer patientens evne til at opretholde postural stabilitet, mens han/
hun står på ét ben ad gangen med åbne og lukkede øjne. US forbedrer observationstesten af evnen til at stå på ét ben ved at give et
objektivt mål for patientens svingningshastighed for hver af de fire øvelsesbetingelser. Hver øvelse varer 10 sekunder.
Vestibular Evoked Myogenic Potential (VEMP) (Vestibulære fremkaldt myogen potentiale): Lydfremkaldt muskelrespons, der
viser diagnostisk information om funktionen af sakkulus eller den inferiøre vestibulære nerve.
Vestibulo-Ocular Reflex (VOR) (Vestibulær-okular-refleks): Refleksen, der inducerer øjenbevægelser som reaktion på
hovedrotation for at holde øjnene fikseret på et konstant punkt i rummet.
Videonystagmografi (VNG): Måling af øjenbevægelse ved brugen af videoudstyr.
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Walk Across (WA) (Almindelig gang): Vurderingen kvantificerer patientens gangstabilitet, mens han/hun går over balancepladen.
WA forbedrer observationstest af gangart ved at måle den gennemsnitlige bredde og længde af patientens skridt på balancepladen,
samt symmetrien af skridtlængden på venstre og højre ben og patientens ganghastighed over balancepladen. På grund af
balancepladens længde, er testen muligvis ikke passende for høje personer, hvis skridtlængde er større end 1,5 m eller 5 fod.
Weight Bearing Squat (WBS) (Vægtbærende hugsiddende stilling): Protokollen kvantificerer patientens evne til bøje knæene
i neutral og bøjet stilling ved 30, 60 og 90 grader, samtidig med at man fordeler vægten ligeligt på begge ben.
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Bilag C: Ofte stillede spørgsmål
Nedenfor er svar på ofte stillede spørgsmål.

Hvorfor bruge den digitale kopi af vejledningen?

Nedenfor er opført flere grunde til at bruge den digitale kopi af denne vejledning.
•
•
•

Den digitale kopi af denne manual er søgbar. Hvis du holder Ctrl-tasten nede og trykker på ’f’-tasten, åbnes en søgemenu.
På denne måde kan specifikke ord og sætninger i denne vejledning hurtigt findes.
Der kan klikkes på indholdsfortegnelsen –– ved at klikke på et afsnit, føres brugeren til det pågældende afsnit.
Der kan klikkes på henvisninger –– at klikke på en henvisning, føres bruger til den pågældende henvisning.

•

Billederne vises i farve.

Hvad er standardadgangskoden til Balance Advantage®-programmet?

Standardadgangskoden er "adgangskode". Brug kun små bogstaver og medtag ikke anførselstegn.

Hvor ofte skal jeg slukke for min computer?

Computersystemet skal slukkes hver aften for at øge softwarens levetid og forhindre databasefejl.

Hvordan eksporterer jeg rådata?
Data kan eksporteres ved at holde Ctrl + F6-tasterne nede på tastaturet, mens du ser en
testrapport fra fanen Patients (Patienter). Se side 30 for yderligere oplysninger.
Hvordan flytter jeg min opsætning?
Kontakt Bertec® Support for hjælp.

Hvordan reparerer jeg min database?

Problemer med databasen skyldes ofte forkert nedlukning af computeren. Beskadigede databaser kan dog næsten altid repareres.
Kontakt Bertec® Support for hjælp.

Hvordan arkiverer jeg et enkelt sæt patientdata?

På klinikerens startskærm skal du vælge den patient, der skal arkiveres. Højreklik på patienten. Fra rullelisten vælges Create Patient
Archive (Opret patientarkiv). Vælg hvor arkivet skal gemmes, og klik derefter på knappen Save (Gem).

Hvordan sletter jeg et enkelt sæt patientdata?

På klinikerens startskærm skal du vælge den patient, du vil slette. Højreklik på patienten. Fra rullelisten vælges Mark Patient Deleted
(Marker patient som slettet). Klik på Yes (Ja) for at bekræfte handlingen. Slettede patienter kan ikke gendannes.
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Bilag D: Adgangskoder og sikkerhed
Vedrørende sikkerhed

Af hensyn til sikkerheden anbefales det, at operatører skifter adgangskoden til deres Balance Advantage®-konto regelmæssigt
(fx hver anden måned). Følg nedenstående trin for at skifte adgangskode.
1.

2.

3.
4.

5.

Log ind på Balance Advantage®. Hvis softwaren
ikke åbnes, henvises til side 12 for hjælp til,
hvordan du tænder computeren, indlæser
programmet og logger på.
Når du er logget på, skal du finde og klikke på
knappen Settings (Indstillinger) i øverste højre
hjørne i skærmbilledet.
Klik på valgmuligheden Change Password (Skift
adgangskode) i rullemenuen, der vises.
I det nye vindue skal du indtaste den nuværende
adgangskode én gang og den ønskede nye
Figur D1: Knappen Settings (Indstillinger)
adgangskode to gange. Sørg for, at den nye adgangskode
er den samme i begge felter.
Klik på Ok for at afslutte ændringen af adgangskoden.

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du klikke på OK og foretage
rettelser i feltet for den nye adgangskode (sørg for, at adgangskoden indtastes nøjagtigt på samme måde begge gange).

Glemte adgangskoder

Hvis en operatør har glemt sin adgangskode, skal en systemadministrator eller en ledende operatør med rettigheden til at tilføje/
redigere operatører ændre kontoadgangskoden. Vejledningen til systemadministratoren/den ledende operatør med de påkrævede
rettigheder findes nedenfor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Log ind på Balance Advantage®. Hvis softwaren ikke åbnes, henvises til side 12 for hjælp til, hvordan du tænder computeren,
indlæser programmet og logger på.
Når du er logget på, skal du finde og klikke på knappen Settings (Indstillinger) i øverste højre hjørne i skærmbilledet.
Fra rullemenuen klikkes på valgmuligheden Configuration (Konfiguration).
I det nye vindue klikkes på knappen Operators (Operatører).
Vælg den relevante operatør fra listen. Nederst i vinduet klikkes på knappen Edit Operator (Rediger operatør).
I det nye pop op-vindue ændres operatørens adgangskode ved at indtaste den nye adgangskode i felterne Password
(Adgangskode) og Confirm Password (Bekræft adgangskode). Sørg for, at den samme adgangskode indtastes i begge felter.
Klik på Ok i begge vinduer for at skifte operatørens adgangskode.
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Bilag E: Nulstilling af pladen
Bertec® Corporations balanceplader har ry for yderst sjældent - hvis nogenside - at skulle kalibreres. Balancepladerne i Bertec® Balance
Advantage®-systemet udfører en selvkalibreringsdiagnose, hver gang systemet tændes. Pladerne må dog ikke forstyrres under denne
proces. Hvis en plade ser ud til at være forstyrret, skal du følge nedenstående trin for at genstarte pladens selvkalibreringsproces.
1.
2.
3.

4.

Klik på knappen Settings (Indstillinger) (se figur F1).
Klik på knappen Reset Sensors (Nulstil sensorer)
i rullemenuen, og klik derefter på OK.
Hvis denne proces ikke ser ud til at kalibrere pladen,
skal du prøve igen og sikre, at der ikke er vægt på
pladen.
Hvis pladen stadig ikke ser ud til at fungere eller viser
en fejlmeddelelse, skal pladen muligvis kalibreres manuelt.
Se afsnittet umiddelbart nedenfor for dette.

Figur F1: Knappen Settings (Indstillinger)

Manuel kalibrering

Hvis ovenstående trin ikke virker, kan en manuel kalibrering være nødvendig. Ring til kundeservice for hjælp, hvis pladen ikke
fungerer korrekt eller er blevet beskadiget.
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Bilag F: Licens- og supportfunktioner
Bertec® Balance Advantage®-softwaren indeholder licens-, support- og hjælpefunktioner, som alle kan åbnes fra
symbolet i øverste
højre hjørne af klinikerens skærm ved siden af knappen Logout (Log af). Ved at klikke på dette symbol åbnes en liste med tre til fire
forskellige valgmuligheder, der er beskrevet med fed skrift på de følgende sider. Umiddelbart nedenfor findes en oversigt over de
forskellige funktioner, der kan udføres fra denne fane, der beskrives med en trinvis vejledning på de følgende sider.
Funktioner: Registrer/opdater licens, kopier/indsæt systemoplysninger, upload systemoplysninger til support, fravælg af at sende
anonyme programrapporter til Bertec®, planlæg en fjernsupportsession, gennemfør en fjernsupportsession.
Om Bertec® Balance Advantage®: Denne valgmulighed åbner et nyt vindue, som vist i figur H1. Det nye vindue indeholder fem
forskellige faner: Version, Addons, System, License Agreement (Licensaftale) og Support. Disse faner er understreget/beskrevet
nedenfor og på næste side.

Figur H1: Om faner i Windows
Version: Fanen Version viser programmets version, licensregistrering, licensnummer og knappen Add License (Tilføj licens).
Sådan registreres eller opdateres en licens:
1.
2.
3.

Klik på knappen Add License (Tilføj licens).
Indtast en gyldig licensnøgle sammen med de andre valgfrie felter i det nye vindue.
Klik på knappen Register License (Registrer licens).
a. Systemet har adgang til internettet: Hvis licensnøglen er registreret, skal du klikke på Ok og derefter klikke på
Yes (Ja) for at afslutte og genstarte softwaren.
b. Ingen adgang til internet: kontakt Bertec support for at hjælp.
Bemærk: Computeren behøver ikke at have forbindelse til internettet for at registrere en licensnøgle, men der kræves en
aktiveringskode indhentet fra Bertec Support, hvis man vil registrere sig offline.
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Bilag G: Licens- og supportfunktioner

Addons: Fanen Addons viser programmets plugins (sammen med version, build og dato) og menuen Extras
(Ekstrafunktioner), samt Reports (Rapporter) og Tests på en liste.

System: Fanen System viser programmets applikationsnavn, systemets operativsystem, samlet hukommelse (og tilgængelig
hukommelse), primær diskplads (total og tilgængelig), programmets tilknyttede DLL-filer og enhedsoplysninger. Denne
fane indeholder også to knapper: en til at kopiere disse oplysninger til computerens udklipsholder og en til at sende disse
oplysninger direkte til support.
Sådan kopieres/indsættes oplysningerne til udklipsholderen
1.
2.
3.

Klik på knappen Copy to Clipboard (Kopiér til udklipsholder) Oplysningerne gemmes nu i computerens udklipsholder.
For at indsætte oplysningerne fra computerens udklipsholder skal du højreklikke, hvor oplysningerne skal indsættes
(fx i en e-mail). Vælg Paste (Indsæt) på rullelisten.
Du kan også vælge det tekstfelt, du vil indsætte oplysningerne i, holde Ctrl-tasten nede på tastaturet og derefter trykke
på ’v’-tasten.
Bemærk: Programmet kan afsluttes, efter oplysningerne er kopieret til udklipsholderen.

Sådan uploades oplysningerne direkte til support
1.
2.

Klik på knappen Upload to Support (Upload til Support).
Udfyld felterne Name (Navn) og Email. Kommentarfeltet er valgfrit, men det anbefales, at man udfylder det.
Bemærk: Disse oplysninger er yderst nyttige, hvis du har brug for teknisk support.

License Agreement (Licensaftale): Fanen License Agreement (Licensaftale) viser licensaftalen, der følger med denne
vejledning.
Support: Fanen Support indeholder information og vejledning i, hvordan man kontakter support, samt adressen på Bertec®
og muligheden for at indsamle og rapportere anonyme programydelsesdata.
Sådan fravælger man at sende anonyme programrapporter til Bertec®
1.
2.

Fjern markeringen fra afkrydsningsfeltet til venstre for sætningen "Collect and report anonymous program performance
data” (Indsaml og rapporter anonyme programydelsesdata).
Luk vinduet ved at klikke på knappen Close (Luk).
Bemærk: Bertec® indsamler kun data relateret til, hvordan programmet bruges af klinikere. Al indsamlet data er
krypteret. Ingen patientoplysninger indsamles.
Bemærk: Hvis du ikke har adgang til systemet, kan kontaktoplysningerne til support også findes i bilag I.

Brugervejledning til Balance Advantage®: Denne valgmulighed åbner en digital kopi af denne vejledning uden for Balance
Advantage®-programmet.
Bemærk: Der kan søges i de digitale kopier. Hvis du holder Ctrl-tasten nede og trykker på ’f’ -tasten, åbnes en søgemenu.
I søgefeltet kan du indtaste et dele af et ord, et ord eller en sætning for at springe til hver gang orddelen, ordet eller
sætningen bruges i dokumentet.
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Bilag G: Licens- og supportfunktioner

Brugervejledning til Vision Advantage: Denne valgmulighed åbner en digital kopi af vejledningen til Vision Advantage uden for
Balance Advantage®-programmet.
Bemærk: Denne valgmulighed er kun tilgængelig på systemer, der indeholder en licens til COBALT testprotokollen.
Bemærk: Der kan søges i de digitale kopier. Hvis du holder Ctrl-tasten nede og trykker på ’f’ -tasten, åbnes en søgemenu.
I søgefeltet kan du indtaste et dele af et ord, et ord eller en sætning for at springe til hver gang orddelen, ordet eller
sætningen bruges i dokumentet.

Remote Support (Fjernsupport): Denne valgmulighed bruges til fjernsupportsessioner. Ved at klikke på denne valgmulighed åbnes
et nyt vindue, der spørger, om operatøren har aftalt tid til en fjernsession.
Hvis operatøren ikke har planlagt en fjernsession
1.
2.

Klik på knappen No (Nej).
Kontakt Bertec® Support telefonisk eller pr. e-mail for at aftale en tid. Kontaktoplysningerne vises, efter der klikkes på
knappen No (Nej).

Hvis operatøren har aftalt tid til en fjernsession:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klik på knappen Yes (Ja).
Udfyld felterne Your Name (Navn), Email og Facility Name (Organisationsnavn) Telefonnummer er valgfrit, men det
anbefales, at man udfylder det.
Klik på knappen Ok.
Klik på knappen Yes (Ja), hvis Windows spørger, om programmet må foretage ændringer på computeren.
Vent cirka 30 sekunder, indtil sessionskoden indlæses.
Udfyld feltet Your Name (Navn)
Vent på, at Bertec® opretter forbindelse til computeren.
Når repræsentanten forsøger at oprette forbindelse til computeren, skal du klikke på knappen Allow (Tillad) inden for
30 sekunder.
Bemærk: Hvis vinduet Bertec® Remote Support (Fjernsupport) forsvinder, når operatøren klikker væk fra
skærmen, skal du klikke på Windows-tasten (mellem Ctrl- og Alt-tasterne) for at få vist åbne programmer på
computeren. Klik på vinduet Remote Support (Fjernsupport) (blåt og hvidt firkantet symbol) for at åbne det igen.
Bemærk: Det anbefales, at operatøren ringer og taler med en Bertec®-repræsentant under denne proces.
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Bilag G: Justering af Prime IVR-systemet
Placeringen af Bertec Balance Advantage Essentials- eller Functional-systemet i forhold til Prime IVR’s projektor kan justeres ved
hjælp af vores indbyggede justeringsmønster, der følger med Balance Advantage-softwaren. Følg nedenstående trin for at finde
justeringsmønstret.

Opsætning af en øvelsessession

Øvelsesskabeloner er designet til at være brugervenlige. Følg disse trin fra Bertec Balance Advantage-programmet for at starte
opsætningen af en øvelsessession:
1.
2.
3.
4.
5.

Klik på knappen Settings (Indstillinger) som vist i figur F1..
Fra rullemenuen klikkes på knappen Configure Dome Projector (Konfigurer kugleprojektor).
Sørg for, at 1-meter-kuglen med fiskeøjeobjektiv er valgt.
Marker afkrydsningsfeltet, der siger “Show Alignment Pattern” (Vis justeringsmønster) som vist i figur F2.
Mønsteret (illustreret i figur F3) vil for det meste blive projiceret på kuglen, men en del af det vil også ramme gulvet direkte under
linsen. ’+’-symbolet markeret 90* fra justeringsmønstret på gulvet skal centreres på Essential-balancepladen. Dette projiceres lige
over balancepladens vandrette linje. På samme måde skal du for Functional-balancepladen centrere ’+’-symbolet lige over den
vandrette linje.
6. Når balancepladens position er indstillet, skal du klikke på OK, for at lukke justeringsmønstret.

Figur F1: Knappen Settings (Indstillinger)

Figur F2: Configure Dome Projector (Konfigurer kugleprojektor)
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Figur F3: Justeringsmønster
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Bilag H: Fejlmeddelelser
Fejlmeddelelse

Mulig årsag/løsning

Bertec Balance Advantage kører i øjeblikket uden en
gyldig licens og i skrivebeskyttet rapporttilstand. Klik her for
yderligere oplysninger.

Balance Advantage har enten mistet aktiveringen af
licensnøglen eller har ikke fået tildelt en licensnøgle. Nøglen
skal enten gendannes, eller der kan anmodes om en ny
nøgle fra Bertec Support.

Du har flere plader tilsluttet. Begge plader skal være af
samme type og størrelse.

Når du bruger funktionsindstillingen med CDP-systemet,
kræves der to funktionelle balanceplader for at køre
protokollerne.

ADVARSEL: Alle data gemmes - lange timer-perioder kan
påvirke databasestørrelsen.

Når indstillingen til at gemme alle data er valgt, vil udførelsen
af lange træningsforløb øge databasestørrelsen hurtigere.

Vi beklager, men programmet kan ikke kommunikere med
serveren på nuværende tidspunkt.
Fejlkode: Kan ikke kommunikere med serveren.

Denne fejl opstår ved forsøg på at kommunikere med
webstedet mhp. aktivering af din licensnøgle, uploade
supportfiler eller benytte muligheden for fjernsupport.

Softwarelicensnøglen XXX-XXX er blevet brugt på for mange Hvis du forsøger at bruge en licensnøgle på flere systemer,
systemer og er blevet deaktiveret.
vil du se denne fejl, som informerer dig om, at nøglen er
blevet deaktiveret.
Hardwarens serienummer er ikke gyldigt.

Serienummeret på den computer, du bruger i øjeblikket, er
ikke gyldigt. Kontakt Bertec Support, så de kan undersøge
sagen nærmere.

Softwarelicensnøglen XXX-XXX er ikke gyldig.

Den licensnøgle, du forsøger at bruge, er ikke gyldig. Kontakt
Bertec Support, så de kan undersøge sagen nærmere.

Kunne ikke godkende softwarelicensnøglen.

Ved registrering af en ny licensnøgle kan der opstå en
godkendelsesfejl, hvis nøglen indtastes forkert, eller hvis den
allerede bruges på et andet system.

Denne installation er i øjeblikket uden en gyldig licens og
kører i skrivebeskyttet rapporttilstand.

Balance Advantage køres i skrivebeskyttet tilstand. Det er
muligt at se patientjournaler på systemet, men ingen nye
data kan indsamles.

Ingen test- eller træningsprotokoller installeret i øjeblikket.
Uden disse protokoller kan Balance Advantage ikke
behandle eller vise resultater, og import af tidligere data
mislykkes.
Klik på OK for at fortsætte alligevel, på Cancel (Annuller) for
at afslutte eller på Ignore (Ignorer) for at stoppe med at vise
denne meddelelse.

Balance Advantage skal geninstalleres. Der mangler vigtige
filer, der er nødvendige for driften af softwaren.

Databasen er blevet beskadiget, og Balance Advantage
kan ikke fortsætte, før dette rettes. Balance Advantage kan
forsøge at udføre automatisk gendannelse, men der er
en risiko for, at nogle af de seneste data går tabt. Kontakt
Bertec Technical Support på: support@bertec.com inden du
fortsætter.

Den mest sandsynlige årsag til beskadigelsen af databasen
er pludseligt strømtab til PC'en. Balance Advantagesoftwarens automatiske gendannelsesværktøjer vil
sandsynligvis være i stand til at gendanne indsamlede
patientresultater, men nyoprettet data vil sandsynligvis gå
tabt. Kontakt Bertec Support, så de kan undersøge sagen
nærmere.

Databasen er gendannet. Den originale database er blevet
omdøbt. Klik på OK for at genstarte Balance Advantage med
den gendannede database.

Softwarens automatiske gendannelsesværktøjer er normalt
i stand til at gendanne alle data, hvis en database registreres
som beskadiget. Genstart af programmet med den
gendannede database er nødvendigt til godkendelsesformål.

Databasen kunne ikke gendannes. Balance Advantage
kan ikke fortsætte. Kontakt Bertec Technical Support på
support@bertec.com for yderligere hjælp.

I det usandsynlige tilfælde at softwarens automatiske
gendannelsesværktøjer ikke er i stand til fuldstændigt at
gendanne en beskadiget database med det samme, bedes
du kontakte Bertec Support for hjælp. Vores supportteam
vil gøre alt, hvad de kan, for at rekonstruere dine komplette
patientjournaler.
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Balance Advantage kan ikke åbne databasen databaseformatet er inkompatibelt. Kontakt Bertec Technical
Support på support@bertec.com for hjælp.

Databasestrukturen er uforenelig med din softwareversion.
Dette kan ske straks efter udførelse af en større opdatering,
men det er dog ualmindeligt. Kontakt Bertec Support for
hjælp.

Licensen til Balance Advantage er blevet ændret. Balance
Advantage skal genstartes, for at den nye licens kan træde
i kraft.

Hver gang en licensnøgle gendannes, skal registreres eller
aktiveres, skal Balance Advantage genstartes for at lade
ændringen træde i kraft.

Afslut Balance Advantage og genstart nu?
Der er blevet trykket på nødstopknappen for Balance
Advantage-softwaren. Sørg for, at patienten står eller sidder
i en sikker og stabil stilling, og drej derefter nødstopknappen
med uret for at tilbagestille den. Når nødstopknappen er
tilbagestillet, skal du trykke på den hvide startknap på den
løse nødstopenhed

Følg de medfølgende anvisninger for at tilbagestille
systemet, efter eventuel vægt fra balancepladen er
fjernet. Hvis patienten ikke fjernes fra balancepladen, før
nødstopknappen tilbagestilles, bliver du nødt til at nulstille
balancepladen (se bilaget i denne vejledning), før testen
genoptages.

XXXTestXXX mislykkedes (årsag:) og er stoppet. Sørg for,
at patienten står eller sidder i en sikker og stabil stilling, og
kontrollér enheden, før nødstopknappen tilbagestilles.

Nulstil Balance Advantage-pladen ved at fjerne eventuel
vægt fra balancepladen, og drej derefter nødstopknappen
mod højre for at tilbagestille den, og tryk på den hvide
"Enable" (Aktivér) -knap på ophænget.

Den nuværende adgangskode, du indtastede, stemmer ikke
overens.
Indtast den nuværende adgangskode igen.

For at ændre adgangskoden til systemet, skal du først
indtaste den nuværende adgangskode.

De adgangskoder, du har indtastet, stemmer ikke overens.
Indtast venligst den samme adgangskode i feltet
Password (Adgangskode) og Confirm Password (Bekræft
adgangskode).

For at ændre adgangskoden til systemet, skal den nye
adgangskode indtastes korrekt i systemet to gange.

Automatisk sikkerhedskopiering af databasen er ikke
tilgængelige i skrivebeskyttet rapporttilstand.

Den automatiske sikkerhedskopieringsfunktion er ikke
tilgængelig i skrivebeskyttet tilstand. Systemet skal
bruge en aktiv licensnøgle for at udføre automatisk
sikkerhedskopiering. Manuel sikkerhedskopiering kan
udføres i denne tilstand.

Kunne ikke godkende softwarelicensnøglen.

Ved registrering af en ny licensnøgle kan der opstå en
godkendelsesfejl, hvis nøglen indtastes forkert, eller hvis den
allerede bruges på et andet system.

Denne installation er i øjeblikket uden en gyldig licens og
kører i skrivebeskyttet rapporttilstand.

Balance Advantage køres i skrivebeskyttet tilstand. Det er
muligt at se patientjournaler på systemet, men ingen nye
data kan indsamles.

Du kan ikke slette en operatør, som aktuelt er logget på.

Operatøren, der er logget på softwaren, kan ikke slettes.
Kun operatører, der aktuelt ikke bruger systemet, kan slettes
i Konfigurationsindstillinger.

Du kan ikke slette administratorkontoen.

Administratorkontoen kan ikke slettes, da denne konto er
nødvendig for grundlæggende brug af softwaren.

Du kan ikke slette en sikkerhedsrolle for en bruger, der
aktuelt i logget på.

En sikkerhedsrolle, der er tildelt en bruger, der i øjeblikket er
logget på softwaren, kan ikke slettes. Kun sikkerhedsroller,
der ikke er i brug, kan slettes i Konfigurationsindstillinger.

Forsøger at gemme de mislykkedes ekstra patientfelter.

Der opstod en fejl med de ekstra patientfelter, som du
forsøgte at oprette og gemme. Prøv igen. Hvis du fortsat
oplever problemer, skal du kigge i vejledningen og derefter
kontakte Bertec Support.

Forsøg på at gemme operatøren "XXXX" mislykkedes.

Der opstod en fejl med den operatør, som du forsøgte at
oprette/redigere og gemme. Prøv igen. Hvis du fortsat
oplever problemer, skal du kigge i vejledningen og derefter
kontakte Bertec Support.
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Forsøg på at gemme sikkerhedsrollen "XXXX" mislykkedes.
Forsøg på at gemme sikkerhedsrollen "XXXX" mislykkedes,
fordi ID er tomt.

Der opstod en fejl med den sikkerhedsrolle, som du forsøgte
at oprette/redigere og gemme. Prøv igen. Hvis du fortsat
oplever problemer, skal du kigge i vejledningen og derefter
kontakte Bertec Support.

Forsøg på at slette sikkerhedsrollen "XXXX" mislykkedes.

Der opstod en fejl med den sikkerhedsrolle, som du forsøgte
at slette. Prøv igen. Hvis du fortsat oplever problemer, skal
du kigge i vejledningen og derefter kontakte Bertec Support.

Sammenfletter database fra XXDatabaseNameXX.
Din eksisterende database blev ikke sammenflettet med den
anden database og er uændret. Klik på OK for at fortsætte
med at arbejde med den aktuelle, uændrede database.

Sammenfletningsfunktionen stødte på en fejl. I stedet er den
oprindelige version af din database bevaret uden ændringer
eller problemer. Du kan fortsætte brugen af denne eller
prøve at udføre en sammenfletning igen. Hvis problemet
fortsætter, bedes du kontakte Bertec Support.

kunne ikke gennemføres
Sammenfletning mislykkedes
Gendanner database fra XXDatabaseNameXX.
Den eksisterende database blev ikke erstattet. Klik på OK
for at fortsætte testarbejdet med den aktuelle, uændrede
database.
Gendannelse mislykkedes.

Sammenfletnings- og gendannelsesfunktionen stødte på
en fejl. I stedet er den oprindelige version af din database
bevaret uden ændringer eller problemer. Du kan fortsætte
brugen af denne eller prøve at udføre en gendannelse
igen. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte Bertec
Support.

Integritetskontrollen fandt ingen fejl i databasen.

Du kan udføre en integritetskontrol af systemets database
for at sikre, at intet i databasestrukturen er problematisk eller
potentielt kan blive et problem i fremtiden.

Der ser ud til at være et problem med databasen. Du bør
gendanne databasen fra en sikkerhedskopi eller bruge
funktionen Rebuild Database (Genopbyg database).

Ukendt problem identificeret med dit systems database.
Gendannelse fra en nylig sikkerhedskopi vha. funktionen
Databasesammenfletning og synkronisering eller funktionen
Rebuild Database (Genopbyg database) er begge mulige
løsninger, inden du kontakter Bertec Support.

Databasen kunne ikke optimeres. Dette kan skyldes mangel
på diskplads eller hukommelse.

Valgmuligheden “Optimize” (Optimer) i databaseværktøjerne
var ikke i stand til at udføre sin funktion. Det kan
være nødvendigt at frigøre plads på din PC.
Gamle sikkerhedskopier kan overføres fra PC’ens
harddisk til et flytbart medie, eller den automatiske
sikkerhedskopieringsfunktion kan konfigureres for at gemme
sikkerhedskopier et andet sted. Kontakt Bertec Support for
hjælp til opsætning af dette.

Databasen kunne ikke gendannes - muligvis på grund af
manglende diskplads. Din oprindelige database er stadig
intakt. Du bør kontakte Bertec Technical Support på
support@bertec.com for yderligere hjælp.

Der blev anmodet om en gendannelse, men handlingen
kunne ikke gennemføres. Denne fejl kan opstå, hvis
PC'ens harddisk er for fuld. Overvej at fjerne gamle
sikkerhedskopier, og prøv derefter gendannelsesprocessen
igen.

Gendannelse mislykkedes.
Det ekstra felt “XXAdditionalFieldXX” bruges allerede.
Indtast et nyt navn for dette ekstra felt.
Fejl i navn
Operatørnavnet “XXOperatorNameXX” bruges allerede.
Indtast et nyt navn.
Fejl i navn

Du kan ikke give to ekstra felter samme navn, når du opretter
dem i dialogboksen Konfigurationsindstillinger. Hvert felt skal
have et unikt navn.

Softwaren understøtter ikke to operatører med
samme navn, når du opretter dem i dialogboksen
Konfigurationsindstillinger. Hvert navn skal være unikt.
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Balance Advantage-databasen skal opdateres. Hvis du ikke
har en nylig sikkerhedskopi af databasen, anbefaler vi, at du
udfører en sikkerhedskopi nu.
Vil du sikkerhedskopiere databasen, før du udfører
databaseopgraderingen?
Den licensnøgle, du har indtastet, er ugyldig.
Kontrollér, at du har indtastet den korrekte licensnøgle.
Hvis du mener, at du har det, bedes du kontakte Bertec
Corporation på support@bertec.com for at indhente en
gyldig licensnøgle.
Det ser ud til, at programmet ikke er i stand til at automatisk
registrere dine oplysninger online - ønsker du registrere din
licensnøgle telefonisk eller pr. e-mail?
Hvis du mener, at denne meddelelse er en fejl, skal du
kontrollere licensnøglen og de registreringsoplysninger, du
har indtastet, eller% 2 for hjælp til at løse denne sag.
Den aktiveringskode, du har indtastet, er enten ugyldig
eller tom.

Før du opgraderer databasestrukturen, tilrådes det altid
at oprette en kopi af din nuværende database, så ingen
oplysninger potentielt kan gå tabt. Sikkerhedskopien bør ikke
være nødvendig for opgraderingen, men det er altid godt at
have en for en sikkerheds skyld.
Licensnøglen aktiveres i flere trin og kræver, at din
nøgle indtastes i et bestemt felt. Hvis der er nogen fejl
i indtastningen af nøglen, vil denne fejl opstå. Hvis du mener,
at denne meddelelse opstår ved en fejl, bedes du kontakte
Bertec Support for hjælp.
Licensnøglen aktiveres i flere trin og kræver, at din PC har
forbindelse til internettet. Hvis du ikke har adgang til en
internetforbindelse, bedes du kontakte Bertec Support, som
kan registrere din licensnøgle manuelt over telefonen.
Alle oplysningerne skal indtastes korrekt for at den manuelle
registreringsproces kan fungere. Aktiveringskoden er kun
nødvendig ved manuel aktivering, og denne fejl skyldes
normalt en indtastningsfejl.

Kontroller, at du har indtastet den korrekte aktiveringskode.
Hvis du mener, at du har det, bedes du kontakte Bertec
Corporation på support@bertec.com for at indhente en
gyldig aktiveringskode.
Ugyldig aktiveringskode
Operatøren “XXOperatorXX” kan ikke logge på.
Kontroller, at operatørens navn og adgangskode er korrekt,
og at operatøren “XXOperatorXX” har fået tildelt de korrekte
adgangsrettigheder.
Klik på OK, og indtast operatørens navn og adgangskode
igen for at logge på systemet

Der er flere grunde til, at en loginfejl kan opstå. Systemet
begrænser ikke antallet af loginforsøg. Operatørens navn
og adgangskode skal passe til operatørens oprettede
kontoprofil, og operatøren skal have de relevante
adgangsrettigheder tildelt for at kunne logge på.

Loginfejl
Det ser ud til, at der ikke er noget e-mail-klientprogram
installeret eller konfigureret til at sende e-mail.
Dette er almindeligt, hvis du bruger en webbaseret e-mailklient, såsom Google Mail, Hotmail, Yahoo Email eller
lignende.

Denne fejl vises, når formularen Supportrapport ikke kan
sendes, fordi Balance Advantage-softwaren alene ikke kan få
adgang til en e-mail-klient. Softwaren anmoder om at gemme
dokumentet som en PDF-fil, som du kan sende elektronisk til
Support ved hjælp af din valgte e-mail-klient.

Ønsker du at gemme PDF-rapporten i mappen Dokumenter,
så du selv kan sende den ved hjælp af din webbaserede
e-mail-klient?
Fejl ved afsendelse af e-mail
Et eller flere af de krævede patientfelter er tomme eller
ukorrekte. Udfyld felterne, og tryk på Save (Gem) igen.
Kan ikke effektuere.
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Der mangler oplysninger i den patientoplysningsprofil, du
opretter. De påkrævede felter, der forhindrer effektueringen,
er fremhævet med gult.
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En eller flere af de krævede værdier for Additional Fields
(Ekstra felter) er tomme. Udfyld felterne, og tryk på Save
(Gem) igen.

Der mangler oplysninger i den patientoplysningsprofil, du
opretter. De påkrævede Additional Fields (Ekstra felter), der
forhindrer effektueringen, er fremhævet med gult.

Kan ikke skrive patientens ekstra feltoptegnelser til
databasen. Ændringer blev ikke gemt.
Det indtastede patient-ID bruges allerede af en anden patient Når du opretter en ny patientprofil, kan du ikke bruge et
- kontrollér patientlisten for at sikre, at du ikke allerede har
patient-ID, som allerede findes. Indtast et unikt ID, og prøv at
en patient med dette navn eller ID indtastet. Ændringer blev
gemme igen.
ikke gemt.
Kan ikke skrive patientbilledet til databasen. De andre
ændringer er dog gemt.

Der opstod en fejl under lagringen af billedoplysningerne
til patientens billede i databasen, men resten af 
patientoplysningerne bevares. Luk programmet, og prøv at
tage billedet igen.

Er du sikker på, at du vil slette XXPatientNameXX? Denne
handling kan ikke fortrydes!

Markering af en patient som slettet betyder, at deres
oplysninger ikke længere vil være synlige for enhver
operatør, der logger på systemet. Oplysningerne bevares
stadig i databasen, men vil aldrig være tilgængelige igen,
medmindre du kontakter Bertec Support for at få hjælp til at
gendanne dem.

Slet patient

Er du sikker på, at du vil gendanne arkivet fra
XXArchiveNameXX? Hvis du klikker på Yes (Ja), logges du
af programmet, og alle eksisterende patienter, operatører,
testresultater og alt andet erstattes med databasearkivet.
Denne handling kan ikke fortrydes! Alle eksisterende
oplysninger i databasen forsvinder for evigt! Dette er din
sidste chance for at skifte mening!

Gendannelse af databasen fra et arkiv erstatter fuldstændigt
alle eksisterende oplysninger med oplysningerne i arkivet,
som du gendanner det til. Handlingen forudgås med flere
advarsler for at sikre, at operatøren forstår, at data vil gå tabt
under denne proces, hvis arkivet, der gendannes til, ikke
indeholder alle de data, der er brug for.

Bemærk: Databasesynkroniseringen slukkes under og efter
denne handling. Når gendannelsen eller sammenfletningen
er afsluttet, skal du manuelt slå databasesynkronisering til
igen.

Databasesynkroniseringsfunktionen er slået fra under
gendannelsesprocessen, så andre synkroniserede
databaser ikke påvirkes af handlingen. Synkronisering skal
aktiveres manuelt igen i menuen Database Maintenance
(Databasevedligeholdelse), efter gendannelsen er
gennemført.

Denne test blev gennemført. Er du sikker på, at du vil tage
den om og overskrive dataene?

Denne meddelelse vises kun, hvis en gennemført test
overskrives af en anden test. Der er meget få protokoller, der
tillader denne funktion.

Denne handling kan ikke fortrydes!
Er du sikker på, at du vil slette de senest indsamlede
%1 resultater %2?
Denne handling kan ikke fortrydes!

Denne meddelelse opstår, når en gennemført øvelse slettes
med genvejstasten Ctrl+Bksp for at kontrollere, at operatøren
ønsker at slette den seneste øvelse.

Slet resultater
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Bilag I: Kontakt Bertec®
Hvis du ikke kan finde tilfredsstillende svar på dine spørgsmål i denne vejledning, eller hvis du ønsker yderligere information eller
ønsker at foretage et indkøb, bedes du kontakte Bertec® via e-mail eller telefon. Vores åbningstid er mandag til fredag fra kl. 08.00 til
17.00 EST.
Tlf.: +1 (614) 543‑8099
Support: +1 614‑450‑0331
Fax: +1 (614) 430‑5425
Information: balanceinfo@bertec.com
Salg: balancesales@bertec.com
Support: support@bertec.com
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Bertec® Corporation
2500 Citygate Drive
Columbus, OH 43219 U.S.A.
Tlf.: +1 614 543‑8099
Tlf.: +1 614 430‑5425
www.bertecbalance.com
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