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Programvare og fastvare lisensavtale.

Bertec Corporation programvare og fastvare lisensavtale
KLAUSUL 1

Gjenstand for avtalen

1.1

Lisensen gitt i henhold til denne avtalen gjelder all programvare og fastvare som finnes på eller i all tilknyttet maskinvare, utstyr og systemer
utviklet og produsert av lisensgiveren (“produkt” eller “produkter”).

1.2

Vilkårene i avtalen gir bruk av en eller flere lisenser for programvarepakken som er innebygd i noen av lisensgivers produkter og/eller fastvare
tilknyttet lisensgivers produkter ("lisens").

1.3

Lisensgiver gir lisensinnehaveren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens, uten rett til å under-lisensiere, distribuere eller endre, for bruk av
lisensinnehaver og dens utpekte ansatte av lisensgivers produkter som levert.

1.4

Lisensen gitt til lisensinnehaver skal opphøre umiddelbart hvis lisensgiveren bryter noen av vilkårene og betingelsene i avtalen.

KLAUSUL 2
2.1

Retten til eierskap/tittel
Lisensgiverens produkter er beskyttet av opphavsrett. Lisensgiver beholder alle rettigheter, eiendeler og eierskap til produktet og alle
påfølgende hele eller delvise kopier og derivater av produktet laget av lisensinnehaver eller lisensgiver, inkludert oversettelser, samlinger,
delvis kopier, modifikasjoner, oppdateringer og kunnskapsforbindelse med det, uansett av skjemaet eller mediet der eller det kan eksistere.
Lisensen er ikke et salg av produktet, og lisensinnehaveren skal ikke ha rett til å reprodusere produktet på noen måte eller i noen form.
Lisensinnehaver er spesifikt forbudt fra omvendt utvikling/utvikling av noe segment eller form av produktet, og det er videre forbudt å utlede
eller utvikle en kildekode som tilsvarer noe segment av produktet. Ved avslutning av avtalen, av en eller annen grunn, skal lisensinnehaver
ødelegge produktet og sertifisere destruksjonen, skriftlig, til lisensgiveren.

2.2

Ved mottakelse av produktet blir lisensinnehaveren ikke lovlig eier, men mottar bare bruksrettighetene til produktet, som er begrenset av
denne avtalen.

2.3

Lisensen gir ikke lisensinnehaveren rett til å bruke lisensgiverens firmanavn, firmanavn, fiktive navn, logoer, opphavsrett, kunstverk eller noen
eiendomsrettigheter knyttet til lisensgiveren.

KLAUSUL 3

Bruksrettigheter

3.1

Lisensgiver gir rettighetshaveren rett til å bruke produktene på et spesifisert sted, i et miljø som passer for produktene. Bruk av produktene på
et avdelingskontor, datterselskaper eller tilknyttede selskaper er ikke tillatt uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra lisensgiveren.

3.2

Lisensinnehaver har ikke tillatelse til å lage en ny kopi av produktet for en flytende lisens eller for sikkerhetskopieringsformål.

3.3

Lisensinnehaveren er strengt forbudt fra å oversette, duplisere, endre, omformatere eller dekode produktet. Hvis lisensgiveren blir
oppmerksom på brudd på de ovennevnte vilkårene, forbeholder lisensgiveren seg retten til å ta rettslige skritt eller begjære pålegg. Det er
strengt forbudt å spre produktet til tredjeparter eller lisensgiverens konkurrenter, deres ansatte, representanter eller agenter for deres bruk
eller demonstrasjoner.

KLAUSUL 4
4.1

KLAUSUL 5

Konfidensialitet
All informasjon, tekniske data eller kunnskap relatert til produktet utviklet av lisensgiver eller lisensinnehaver, skal kategoriseres som
konfidensiell informasjon som eies av lisensgiveren. Lisensinnehaver skal ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte all konfidensiell
informasjon tilknyttet eller utviklet for Lisensgiverens produkter. Lisensinnehaver skal ikke utlevere lisensgiverens konfidensielle informasjon
til noen tredjepart uten skriftlig tillatelse fra lisensgiveren. Lisensinnehaver samtykker i at all utlevering av lisensgiverens konfidensielle
informasjon vil føre til uopprettelig skade på lisensgiveren og vil underkaste feilaktig utlevering for øyeblikkelig påbud.

Levering, installasjon, opplæring og assistanse

5.1

Produktet skal leveres til lisensinnehaveren som spesifisert i bestillingsdokumentasjonen og godkjennelse utstedt av lisensgiveren.

5.2

Hvis spesifisert i bestillingsdokumentasjonen, vil lisensgiveren hjelpe deg med installasjon og opplæring.

KLAUSUL 6

Garanti

6.1

Lisensgiveren garanterer at Produktet vil utføre i samsvar med den skriftlige dokumentasjonen og at det har rett til å gi Lisens(er) gitt heri, og
at bruken av Produktet ikke vil krenke noen tredjeparts immaterielle rettigheter.

6.2

Lisensgiver garanterer overfor lisensinnehaveren at det er den juridiske eieren av produktene, og det samme leveres til lisensinnehaveren
uten panterett eller restriksjoner.

6.3

Produktene leveres til lisensinnehaveren i henhold til garantibetingelsene og vilkårene beskrevet i lisensgiverens bestillingsdokumentasjon.

6.4

Hvis lisensinnehaver oppdager funksjonsfeil i produktet, skal den umiddelbart varsle lisensgiveren via elektronisk kommunikasjon, og
lisensgiveren skal gjøre sitt ytterste for å korrigere produktet slik at driften er i samsvar med vilkårene og betingelsene for innkjøpsordren og
lisensgiverens garanti. Garantien som gis til lisensinnehaveren, er ugyldig hvis lisensinnehaveren eller dens agenter endrer produktet eller
hvis produktet brukes av lisensinnehaver utenfor det omfanget som produktet er designet for eller produktet drives i et miljø som forårsaker
skade på produktet.
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6.5

KLAUSUL 7
7.1

Ansvarsbegrensning
Lisensgiverens maksimale ansvar for eventuelle krav, skader, handlinger eller årsaker til handling, som oppstår som følge av denne
avtalen, skal være begrenset til de opprinnelige kostnadene for produktet. INGEN PART SKAL ANSVARES TIL DEN ANDRE ELLER
TREDJE PARTEN FOR ALLE INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, STRAFFEMESSIGE ELLER FØLGENDE SKADER, INKLUDERT
TAPTE RESULTATER, OPPFATTET AV ELLER RESULTAT FRA DENNE AVTALEN SELV OM HVIS DEN ANDRE PARTEN HAR
EVENTUELT VARSEL OM UTVIKLING AV SLIKE SKADER. DET FØRSTE GJELDER UANSETT MANGLENDE OVERHOLDELSE
ELLER ANNEN ADFERD UTFØRT AV BEGGE PARTER OG UANSETT OM SÅDAN ANSVAR OPPSTÅR I KONTRAKT, MANGLENDE
OVERHOLDELSE, TORT ELLER NOEN ANDRE TEORIER OM JURIDISK ANSVAR. HELE RISIKOEN FOR YTELSE, IKKE-YTELSE
ELLER RESULTATER OPPNÅDD FRA BRUK AV PRODUKTENE LIGGER HOS LISENSINNEHAVER.

KLAUSUL 8
8.1

Utvidet garanti

KLAUSUL 9
9.1

Vedlikehold

Utvidet garantibeskyttelse tilbys lisensinnehaveren i henhold til lisensgiverens utvidede garantibetingelser angitt i et eget dokument.

På lisensinnehaverens forespørsel, skal lisensgiveren sørge for vedlikehold som kan være nødvendig for riktig drift av produktene.

KLAUSUL 10
10.1

Skadeserstatning

KLAUSUL 11

Eksportrestriksjoner

11.1

Lisensinnehaver skal skadesløse og holde lisensgiveren ufarlig for og mot alle krav, handlinger, søksmål, forpliktelser, dommer, tap,
skader, advokatutgifter og andre utgifter av enhver art og karakter som oppstår som følge av lisensinnehaverens bruk av produktene og
/eller dens agenter.

Lisensinnehaver skal overholde alle eksportregler og forskrifter som er kunngjort av et hvilket som helst byrå i USA. Lisensinnehaver skal
erstatte og holder ikke lisensgiveren ansvarlig for alle tap, skader, straffer eller handlinger som oppstår på grunn av brudd på føderale,
statlige eller lokale vedtekter, lover, regler, forskrifter eller ordinanser fra lisensinnehaveren.

KLAUSUL 12
12.1

Force Majeure

KLAUSUL 13

Lisensaktivering

13.1
KLAUSUL 14
14.1

iv

Ved rapportering av produktfeil eller funksjonsfeil skal lisensinnehaver gi fullstendige detaljer om hvordan feilene manifesterer seg og
presentere informasjonen på en slik måte at feilene kan reproduseres av lisensgiveren. Om nødvendig skal lisensgiver gis tilgang til
lisensinnehaverens lokaler for å analysere kilden til feilene/funksjonsfeilene. Når feilene er rettet, skal det produseres en registrering, og
begge parter vil bekrefte at produktene er i full drift og i samsvar med bestillingsdokumentasjonen.

Streiker, lockouts, opptøyer, terrorangrep, voldshandlinger, ekstreme værforhold, død eller lignende omstendigheter som påvirker
lisensgiverens personale, direkte eller indirekte, skal anses som force majeure. Skulle force majeure gjøre det grunnleggende vanskeligere
eller umulig for lisensgiveren og/eller teamet å utføre sine oppgaver som spesifisert i bestillingsdokumentasjonen, kan lisensgivers ytelse
utsettes under force majeure-forholdene.

Lisensinnehaver skal ikke sette i gang bruk av produktet uten å fullføre prosedyrene for produktaktivering som foreskrevet av lisensgiver.

Gjeldende lov
Gyldigheten, ytelsen, konstruksjonen og tolkningen av denne avtalen skal styres av lovene i staten Ohio og de forente amerikanske stater,
unntatt konflikter mellom lover, regler og forskrifter.
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Bruksanvisning
Denne håndboken dekker standard driftsprosedyrer for følgende produkter:
•
Bertec® Balance Advantage® Prime IVR
•
Bertec® Balance Advantage® Functional
•
Bertec® Balance Advantage® Essential
•
Bertec® Balance Advantage® bærbare systemer
ADVARSEL: Føderal lov begrenser denne enheten til salg av eller etter ordre fra lege. Når foreskrevet for terapeutiske formål, bør legen som skriver ut definere parametrene for bruk (dvs. total arbeid, maksimal hjertefrekvens osv.) for å redusere risikoen for pasientskade.
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Les nøye før du fortsetter
Tiltenkt bruk:
Balanseevaluering og rehabilitering
Bertec® Balance Advantage® (BBA) produktfamilien er ment som en objektiv plattform som brukes til å samle og karakterisere
bevegelse av personer med balanseforstyrrelser eller ustabilitet.
BBA systemer skal kun brukes av opplært personale.

ADVARSEL: For å unngå fare for elektrisk støt, må BBA-systemer kun kobles til riktig jordede strømkilder som
ledes gjennom pasientisolasjonstransformatoren i Prime IVR, funksjonelle eller essensielle systemer. Bærbare
systemer skal ikke kobles til strøm fra veggen mens du tester en pasient.

- Vellykket bruk av Bertec®-teknologien krever et passende faglig ekspertise for å utvikle riktige behandlingsprogrammer som
er spesifikke for pasienten og deres individuelle tilfeller. Brukeren skal være trygg på at de forstår driften av systemet, kan
administrere testprotokoller på riktig måte og tolke resultatene.
- BBA Prime IVR-systemet er ment å forbli på plass etter installasjon. Bertec® Corporation må kontaktes hvis BBA Dynamic-systemet av en eller annen grunn må flyttes. BBA Static-enheter (Functional og Essential) kan flyttes etter behov.
MERK: Bertec® utstyr må kun betjenes av kvalifisert personell. Ikke prøv å utføre service på utstyret selv. Vennligst kontakt
Bertec® først for enhver forespørsel om service eller support.

ADVARSEL: Ikke gjør noen endringer ved Bertec® systemer på noen måte. Endringer vil føre til at garantien
ikke gjelder lenger.

For ytterligere produktservice eller support, vennligst kontakt: Bertec® Corporation 2500 Citygate Drive,
Columbus, OH 43219 telefon: 614-450-0331 eller support@bertec.com

-For ytterligere informasjon om produktsikkerhet, se side 100
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Generelt vedlikehold
Bertec® balansesystemer krever kun grunnleggende vedlikehold, utført etter behov.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER (Se vedlikeholdshåndbok)
Prime IVR™ Systemer
> Tørk av den indre overflaten av kuppelen med en fuktig klut eller en Windex-lignende løsning.
> Tørk forsiktig støv av fiskeøyelinsen med medfølgende børste eller mikrofiberklut. Linserenser-løsning (leveres
også med hvert system) kan også sprayes på fiskeøyelinsen og tørkes av. Rengjør ALDRI fiskeøyelinsen med
noe annet enn en mikrofiberklut eller medfølgende børste.
> Rengjør luftventilene på projektoren med jevne mellomrom.
> Tørk av balanseringsplattformen med fuktig klut eller standard rengjøringsløsning.
> Utskifting av lampe - Når en lampe nærmer seg slutten av levetiden, vil projektoren varsle brukeren om at en ny
lampe må installeres. Ta kontakt med Bertec® Corporation når dette inntreffer.
Static Portable Systems (Essential og Functional)
> Tørk av overflaten på balanseplaten med standard rengjøringsmiddel.
> Skumblokken kan tørkes ned med ethvert standard rengjøringsmiddel.
> Pasientene bør bruke ankelsokker av hygienemessige årsaker.
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Selskapsoversikt

Dr. Necip Berme (venstre) og Dr. Lewis Nashner (høyre)
Bertec er en internasjonalt anerkjent designer, produsent og markedsfører av forskningsgrad og klinisk biomekanisk utstyr
og programvare. Bertecs verktøy brukes av idrettstrenere, fysioterapeuter og andre fagpersoner som arbeider for å forstå
bevegelsen til menneskekroppen, og hjelper idrettsutøvere og pasienter til å nå prestasjons- og rehabiliteringsmålene.
Institusjoner så varierte som Nike, det amerikanske olympiske svømmeteamet, Toyota Robotics, NIH, Cleveland Clinic, Mayo
Clinic, Harvard University og hundrevis av andre over hele verden er avhengige av Bertec, et 40-personers teknologibedrift
med base i Columbus, Ohio, USA. Bertec ble grunnlagt i 1987 og fortsetter å takle noen av de mest ambisiøse
ingeniørprosjektene innen flere disipliner, inkludert biomekanikk, mekatronikk, oppslukende virtuell virkelighet, øyesporing og
datasyn for å bringe bransjeledende løsninger til utøvere, forskere og klinikere.
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Velkommen
Velkommen til Bertec® Balance Advantage® Static Systems brukerhåndbok. Dette er en kortfattet, brukervennlig guide for
implementering og bruk av en Bertec® Balance Advantage® pakke, sammen med dens tilknyttede komponenter. Ikke alle
seksjoner i denne håndboken gjelder for hver pakke, ettersom pakker er forskjellige i funksjonalitet og tilgjengelige funksjoner
som passer til en rekke forskjellige kliniske og forskningsbehov. Deler som kun gjelder for visse pakker er merket som sådan.
Nedenfor er en kort oversikt over de seks Bertec® Balance Advantage® Static System pakkene, sammen med de viktigste
forskjellene i funksjonalitet og tilgjengelige funksjoner.

Om Bertec® Balance Advantage® Static pakker
Bertec®’s Balance Advantage® Static linje inkluderer Essential og Functional pakker; alle seks produktene er
designet for å hjelpe klinikere med rehabilitering av pasienter. Disse pakkene er illustrert og beskrevet i respektive
rekkefølge i figur 1, figur 2, figur 3 og figur 4 på de neste sidene, sammen med tilhørende funksjoner og tekniske
detaljer. For en kort oversikt over funksjonene til hver pakke, se tabell 1.
Tabell 1: Bertec® Balance Advantage® Pakker og deres tilsvarende funksjoner.

Pakke

Statisk plate
Vurderinger

Bærbart alternativ

COBALT
Protokollvalg

IVR Trening
Moduler

Balanse og rørlighet
Treningsmoduler

Dynamic CDP/IVR™*

X

X

X

ü
ü
ü
ü
ü
ü

X

X

ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

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

Gjelder ikke
Gjelder ikke
Gjelder ikke

X
X
X
X
X

*Ikke dekket i denne håndboken.

Denne håndboken dekker funksjonene som tilbys av alle seks Bertec® Balance Advantage® Static pakkene; som
nevnt før, ikke alle deler gjelder for hver pakke - klinikere trenger bare å lese funksjonene som gjelder for pakken.
Som vist i tabell 1 er alle pakker i stand til å vurdere statiske plater, selv om ikke alle opplæringsprotokoller er
tilgjengelige på alle pakker. Mer informasjon om vurderinger, analyser og opplæring av statisk plate finner du på
side 38-74.
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Bertec® Balance Advantage® Static 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
SPESIFIKASJONER
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
Unilateral Stance
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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 = 500 Lbs
Castle Corridor

Bertec® Balance Advantage® Essential
Standard pakke

Ekstra komponenter

Bertec® Balance Advantage®
programvare

Balansepute i skum ( 18” x 20” x 5” )

Dual-balance kraftplate
Høydejusterbare arbeidsstasjoner (2)
Touchscreen display for kliniker
Fargeskjerm display for pasienten

Bæreveske
(tilpasset til å romme alle
komponentene)
Utvidet garanti
COBALT™ powered by Bertec®

Tilhørende datamaskin
Trådløs markør/mus
Uavbrutt strømforsyning (UPS)
Pasient isoleringstransformator
Biokompatible skoovertrekk
Vippeblokk i tre
Balansepute i skum
SPESIFIKASJONER
Egenskaper

Vurderinger

Løsning

Standardiserte protokoller med
normative data

Grenser for stabilitet

Intuitiv programvare

mCTSIB

Pågående støtte

Vektbærende knebøy

226 kg lastekapasitet

Rytmisk vektskifte

Ett års garanti på deler og arbeid

Lav 1.5” profil i en 18” x 20”
konfigurasjon
Høyfølsom dobbel balansekraft
plate

Ensidig holdning

Trening
Hurtigtrening
Rørlighet
Lukket kjede
Vektforflyttelse
Sittende trening
Bertec® Balance Advantage® Brukerhåndbok
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Bertec® Balance Advantage® Functional
Standard pakke

Ekstra komponenter

Bertec® Balance Advantage®
programvare

Bertec® Vision Advantage®
Utvidet garanti

Dual-balance kraftplate
COBALT™ powered by Bertec®
Høydejusterbare arbeidsstasjoner (2)
Touchscreen display for kliniker
Fargeskjerm display for pasienten
Tilhørende datamaskin
Trådløs markør/mus
Uavbrutt strømforsyning (UPS)
Pasient isoleringstransformator
Biokompatible skoovertrekk
Vippeblokk i tre
SPESIFIKASJONER
Egenskaper

Vurderinger

Løsning

Standardiserte protokoller med
normative data

Grenser for stabilitet

Intuitiv programvare

mCTSIB

Pågående støtte

Vektbærende knebøy

226 kg lastekapasitet

Rytmisk vektskifte

Ett års garanti på deler og arbeid

Lav 1.5” profil i en 20” x 60”
konfigurasjon
Høyfølsom dobbel balansekraft
plate

Trening
Hurtigtrening
Rørlighet
Lukket kjede
Vektforflyttelse
Sittende trening
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Ensidig holdning
Sitte for å stå
Step Up and Over
Step Quick Turn
Tandem Walk
Walk Across (WA):
Forover utfall

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® Brukerhåndbok
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Bertec® Portable Functional
Standard pakke

Ekstra komponenter

Bertec® Balance Advantage®
programvare

Bertec® Vision Advantage®
Utvidet garanti

Dual-balance kraftplate
COBALT™ powered by Bertec®
Laptop datamaskin
Strømledning og USB-ledning
Trådløs markør/mus
Balansepute i skum ( 18” x 20” x 4” )
Database sammenslåing
og synkronisering

SPESIFIKASJONER
Egenskaper

Vurderinger

Løsning

Standardiserte protokoller med
normative data

Grenser for stabilitet

Intuitiv programvare

mCTSIB

Pågående støtte

Lav 1.5” profil i en 20” x 60”
konfigurasjon
Høyfølsom dobbel balansekraft
plate

Vektbærende knebøy
Rytmisk vektskifte
Ensidig holdning

Trening
Hurtigtrening
Rørlighet

Sitte for å stå
Step Up and Over
Step Quick Turn

Lukket kjede
Vektforflyttelse
Sittende trening

Tandem Walk
Walk Across (WA):
Forover utfall
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226 kg lastekapasitet
Ett års garanti på deler og arbeid

Grunnleggende operasjoner
Skru på Prime IVR
Merk: Kun for Prime systemer. Andre systembrukere bør henvise til neste side for å starte systemene sine.

For å starte projektoren:
1.

2.

Rett projektorens fjernkontroll i den omtrentlige retningen til projektoren (det gjør det
på siden av maskinen som fungerer best, slik at kuppelen ikke stopper signalet til
fjernkontrollen).
Trykk på den (grønne) av/på-knappen en gang, og vent 10-15 sekunder til lyspæren lyser.
Merk: Fjernkontrollens strømknapp er uthevet i figur 7. Hvis det går en lengre periode
og projektoren ikke har slått på, trykker du på strømknappen igjen og sørger for at
fjernkontrollen er rettet mot projektoren.

For å slå av projektoren, pek fjernkontrollen mot projektoren, trykk på av/på-knappen to ganger og
vent i 10-15 sekunder før du prøver på nytt.
Figur 7: Strømknapp.
En trådløs fjernkontroll er inkludert i hver pakke for å hjelpe klinikere med å administrere Balance Advantage®-programmet
mens de hjelper pasienter. Fjernkontrollen tjener vanligvis funksjonene nedenfor; imidlertid kan disse funksjonene endres for
noen spesifikke tester. Se protokollavsnittene for mer informasjon om endrede funksjoner.

•

Grønn laserpeker

•

Mus (tilbaketast, venstre klikk)

•

Mus scroller

•

Høyreklikk

•

Neste forhold

•

Forrige forhold

•

Start/Avslutt test

•

Bytt mellom pasient og klinikers skjerm

Merk: USB-dongelen er vist til høyre for fjernkontrollen i figur E1. Den
må kobles til datamaskinens USB-uttak for at fjernkontrollen skal fungere
sammen med systemet.

Figur E1: Fjernkontroll og Dongle.

Bertec® Balance Advantage® Brukerhåndbok
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Førstegangs oppstart og innlogging
Alle Bertec® Balance Advantage® systemer inkluderer enten en dedikert tårncomputer festet til en tralle eller bærbar PC.
Instruksjoner er inkludert nedenfor for hvert system - vær oppmerksom på systemets ledninger når du tester en pasient.
Slik slår du på og logger på et dedikert tårnsystem for første gang:
1.

Trykk på strømknappen på toppen av datatårnet.

2.

Strømknappen vil lyse når systemet er slått på.

3.

Logg inn på skrivebordet.

4.

På skrivebordet, klikk på Bertec® Balance Advantage® logoen for å laste inn programvaren.

5.

Hvis du blir bedt om å angi et passord, skriver du inn "passord" med små bokstaver og trykker deretter på Entertasten på tastaturet (eller klikker på "Logg inn" -knappen).

6.

Se side 12 for hjelp til å navigere på klinikerens startside. Se side 13 for å sette opp/konfigurere systemet.

Slik slår du på og logger på et bærbart (Laptop) system for første gang:
1.

Trykk på strømknappen på siden av den bærbare datamaskinen (sirklet rundt i figur 9).

2.

Logg inn på skrivebordet.

3.

På skrivebordet, dobbelklikk på Bertec® Balance Advantage® logoen for å laste inn programvaren.

4.

Hvis du blir bedt om å oppgi passord, skriv inn "passord" med små bokstaver. Trykk
deretter på Enter-tasten på tastaturet (eller klikk på "Logg inn" -knappen).

5.

Se side 12 for hjelp til å navigere på klinikerens startside. Se side 14-19 for å sette
opp/konfigurere systemet.
Det er avgjørende at platen holder seg fri for gjenstander under oppstart av systemet
til operatøren har slått på systemet fullstendig og logget inn på Balance Advantage®
Figur 9: Laptop strømknapp.
programvarer. Hensikten med dette trinnet er å la systemet tarere platen ved
oppstart av programvaren. Hvis platen blir avbrutt under denne selvutløsende prosessen, se vedlegg F. Alternativt
kan du logge av og starte programmet på nytt (instruksjonene vist nedenfor).

For å logge ut fra Balance Advantage:
1.

Klikk på utloggingsknappen øverst til høyre på skjermen (vist i figur 10).

2.

Klikk på utgangsknappen (vist i figur 11).

Figur 10: Utloggingsknapp fra programvare.

Figur 11: Avslutt-knapp.

Når systemet er konfigurert, kan systemadministratoren (administratoroperatøren) opprette operatørkontoer for andre ansatte/
klinikere. Se side 16 for mer informasjon om operatører og hvordan du legger til operatørkontoer.
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Rutineoppstart og innlogging
Etter førstegangs oppstart og innlogging, se de følgende instruksjonene for de påfølgende innloggingene.
For å starte systemet:
1.

Trykk på datamaskinens strømknapp.

2.

Logg inn på skrivebordet.

3.

På skrivebordet, klikk på Bertec® Balance Advantage® logoen for å laste inn programvaren.

4.

Hold platen fri for gjenstander helt til operatøren har logget seg på systemet.

5.

Hvis platen blir forstyrret under denne prosessen, se vedlegg F eller utlogging av programmet. Se figurene 10 og 11
på forrige side for instruksjoner for utlogging.

For å logge inn i programmet:
1.

Åpne Bertec® Balance Advantage® . Du kommer til innloggingsskjermen, vist i figur 12.

2.

Klikk på riktig brukernavn i operatørboksen.

3.

Forsikre deg om at riktig operatør er uthevet i blått.

4.

Skriv inn passordet som ble angitt for den valgte operatøren.

5.

Klikk på “Logg inn”-knappen, eller trykk Enter-tasten for å komme til klinikerens startskjerm. Se den neste siden for
informasjon om klinikerens startskjerm.

Figur 12: Programvare innloggingsskjerm.
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Klinikerens hjemmeskjerm
Hjemmeskjermen til klinikeren er den første skjermen som sees umiddelbart etter at operatøren (eller
administratoren) logger på. Ved innlogging vil operatøren automatisk bli vist Pasient-fanen og kunne se systemets
liste over pasienter. Skjermen er delt inn i tre hovedområder, eller faner, beskrevet nedenfor.
1. Pasientinformasjon: Pasientinformasjon vises i fanen Pasienter. Dette er det primære grensesnittet for å laste en
pasient, opprette en pasient og se på pasientens historie.
2. Vurderinger: Alle balanseprotokollene som er tilgjengelige med systemet, ligger i fanen Vurderinger. Hver protokoll er
representert med et lett identifiserbart ikon som kan dras og slippes inn i en testserie.
3. Trening: Et bredt spekter av alternativer er tilgjengelige for å hjelpe rehabilitering av en pasient i fanen Trening. Disse
alternativene inkluderer:
> Vektforflyttelse
> Sittende
> Rørlighet
> Lukket kjede
> Hurtigtrening
Når en pasient er valgt, kan en operatør fullføre vurderinger eller opplæring ved å klikke på fanene Evalueringer
eller Trening. Hjemmeskjermen til klinikeren er illustrert i figur 13: den øverste linjen fremhever fanene, mens linjen
til venstre viser hvor pasientinformasjonen er lagret.

Figur 13: Klinikerens hjemmeskjerm.
Det er avgjørende at alle operatører lærer seg å navigere på klinikerens startskjerm.
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Fasilitetsoppsett og systemkonfigurasjon
Merk: Kun operatører gitt rollen til Manager eller Super/Admin Operator kan få tilgang til disse
konfigurasjonsalternativene.
I innledende oppsettet må den administrative operatøren konfigurere programvaren slik at den passer best til
behovene til anlegget. Måleenheter, rapportoverskrifter og informasjon om anlegg må velges og legges inn. Etter første
oppsett kan konfigureringsalternativene fremdeles nås av operatører som har gitt tillatelse til det (se merknad ovenfor).

Valgoppsett

Operatøren må velge tannhjulikonet
øverst til høyre på skjermen og deretter klikke på konfigurasjonslinjen. Ved å gjøre
dette vil operatøren laste inn skjermbildet for konfigurasjonsalternativ i et nytt vindu der Generelle innstillinger, Testinnstillinger,
Tilleggsfelt, Testserier, Operatører, Sikkerhetsroller og Databasen kan settes opp (Figur 14).

Figur 14: Skjermbildet Konfigurasjonsalternativer. Feltet Generelle innstillinger er for øyeblikket valgt.

Generelle innstillinger

Konfigurasjonsalternativene for generelle innstillinger brukes til å endre hvordan programmet oppfører seg. Her kan
operatøren endre måleenhetene (pund/fot/tommer vs. kilogram/meter/centimeter), og andre alternativer, for eksempel
kravet om at pasienter må ha en gyldig identifikator og hvilken rapportoverskrift som vil være inne på toppen av hver
rapportside. Til slutt kan programmet settes til å nullstille platen automatisk når systemet starter eller en plate er
tilkoblet (dette alternativet bør alltid være aktivert med mindre Bertec Support har anført noe annet).
Rapportoverskriften lar operatøren endre skriftstørrelse, stil, justering og farge på teksten. En bruker kan også sette
inn en referanse til et bilde, for eksempel en kontorlogo i overskriften. Bildefilen må være tilgjengelig for Windowsdatamaskinen for at den skal vises - bildet lagres ikke i rapportoverskriften. Bildet må derfor vises på eller lastes ned
til den lokale harddisken.

Bertec® Balance Advantage® Brukerhåndbok
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Testinnstillinger

Konfigurasjonsalternativene for testinnstillinger, vist i figur 15, brukes til å kontrollere hvordan testene oppfører
seg. En innstilling som kan tilpasses er å slå lydene som brukes til å indikere start-, stopp- eller testfeil. I tillegg kan
lydtypen systemet spiller, endres i denne delen til hvilken som helst .WAV-fil som finnes på datamaskinen.
Operatøren kan justere trykksenteret i noen testprotokoller til hvilken følsomhetsgrad platene reagerer på det
innledende trykket på platen. Som standard kreves det ca. 11 kg trykkendring for at en plate skal reagere og begynne
å spore data. Justering av glidebryteren mot "Meget følsom" vil få platen til å reagere på mindre trykk, ned til omtrent
0,9 kg, og justering av glidebryteren mot "Mindre følsom" vil få den til å reagere på et minimumstrykk på omtrent 29
kg. Dette har ingenting å gjøre med hvor raskt eller tregt skjermoppdateringene; det påvirker kun hvor stor mengde
trykk på platen som er nødvendig for å få trykksenteret til å starte sporingen.
Konfigurasjonsboksen for testinnstillinger (over displayet for trykksenteret) lar også operatøren lagre alle testdata
for både vurderinger og opplæring. Alle vurderingsdata, til og med datakanalene som ikke brukes til å generere
rapportene, lagres som standard i databasen. Likevel lagres ingen treningsdata (resultatene beholdes imidlertid). Når
denne innstillingen er sjekket, lagres alle rådata for både vurderinger og opplæring. Dette kan være verdifullt hvis
COG- eller COP-spor for treningene er ønsket, men det betyr også at databasestørrelsen vil vokse mye raskere.
I tillegg kan DPI-skjermen for Vision Tracker og sensitiviteten til hoppanalysen endres i dette vinduet fra de
tilsvarende alternativene, som vist i figur 15.

Figur 15: Varsel om datastørrelse.
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Tilleggsfelt

Flere felt tillater operatøren å legge ved informasjon til hver pasientjournal. Eventuelle felt som har "Obligatorisk”
-kolonnen er merket er “må-ha” felt som må fylles ut av operatøren før pasientjournalen kan lagres. Flere felt
kan også konfigureres til å inneholde brukergenererte lister tilknyttet spesifikke felt. Et eksempel på dette er den
forhåndskonfigurerte listen over ICD-9-koder som allerede finnes i systemet. Operatøren kan redigere disse feltene/
listene, opprette eller slette lister, og spesifisere hvilke tilleggsfelt som bruker listene. Disse alternativene finnes
nederst i vinduet Tilleggsfelt.
Rediger felt: Hvis du velger et gjeldende felt i systemlisten (øverst i boksen), aktiveres knappen Rediger
felt. Dette gjør det mulig for operatøren å angi teksttypen som vises i boksen (enten operatør input-tekst eller
tekst fra brukeropprettede lister), angi hvor på listen feltet skal vises, og kontroller om det er et obligatorisk
felt . Figur 16 viser alternativmenyen Rediger felt.

Figur 16: Rediger feltvalg menyen.
Nytt felt: Knappen Nytt felt oppretter et nytt felt som vises på listen over flere felt. Dette feltet kan brukes
til enhver informasjon operatøren ønsker å registrere - denne informasjonen blir vedlagt pasientjournaler.
Ved oppretting av det nye feltet, bør alle de andre feltspesifikke alternativene spesifiseres (eks: rekkefølge,
påkrevd eller ikke, liste/ingen liste).
Slett felt: Slett felt-knappen vil slette det valgte feltet fra Tilleggsfelt.
Verdiredigering: Operatøropprettede lister genereres og lagres gjennom Verdiredigeringen. Når du klikker
på den, vises et nytt vindu som viser de nåværende listene som er lagret for flere felt (til venstre). Når en
liste er valgt til venstre, vises innholdet på listen til høyre. En fullstendig oversikt over Verdiredigering er
vises figur 18 på neste side.
For å opprette en ny liste: operatøren bør først velge Legg til ny liste. Dette vil legge til <Ny oppføring>
på listen over lagrede lister. Operatøren kan endre navn på listen fra <Ny oppføring> til ønsket navn fra
linjen Navnetekst. I tillegg kan operatøren velge om flere elementer på listen kan velges ved å merke av i
Tillat flere valg-boksen, vist i Figur 17. Hvis valgt, kan operatøren begynne å skrive inn innholdet på listen
i tekstboksen, da hver nye linje deretter vil falle sammen med et nytt mulig valg (som standard gjelder
informasjonen bare for et felt). Når du er ferdig, velger du Ok for å lagre det nye feltet/oppdateringen.

Figur 17: Tillat valg av flere bokser.
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Figur 18: Verdiredigering vindu:

Testserier

Operatøren kan klikke på Test Serier-boksen for å hente opp alle testseriene på systemet som er opprettet og lagret
av operatører eller systembrukere. Operatøren kan fjerne eller gi nytt navn til lagrede lister ved å velge den lagrede
testserien og deretter enten klikke på Slett serie eller Gi nytt navn til serie.

Operatører

Operatører har Balance Advantage® innloggingskontoer som kan utføre spesifikke handlinger, for eksempel å utføre
vurderinger, generere rapporter og arbeide med pasientjournaler. Hver operatør kan ha tildelt en sikkerhetsrolle
(tilgangsrettigheter) som begrenser eller innvilger hva de kan og ikke kan gjøre.
For å redigere eller slette en operatør, kan den nåværende operatøren klikke på en oppføring og deretter klikke på
Rediger operatør eller Slett operatør. For å opprette en ny operatør kan operatøren klikke Ny operatør. Ved å klikke
på rediger operatør eller ny operatør åpnes vinduskoblingen vist i figur 19.

Figur 19: Rediger operatørprofil vindu.
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Operatørnavnet er påkrevd, siden det brukes til å identifisere operatøren og for å la operatøren logge seg på
systemet på innloggingsskjermen. Valgfrie Fullt Navn vises der det er nødvendig, men hvis det ikke er gitt, vil
systemet som standard være Operatørnavnet.
Sikkerhetsrollen er fylt ut fra skjermbildet for konfigurasjon av sikkerhetsroller (se Sikkerhetsroller nedenfor for mer
informasjon). Kun en sikkerhetsrolle kan tildeles en operatør, men flere (eller alle) operatører kan bruke den samme
sikkerhetsrollen.
Passordet brukes til å logge operatøren på systemet. For å endre passordet, skriv inn det samme passordet to
ganger. Merk at blanke (uten tekst) passord er tillatt, men man oppfordret ikke til å bruke disse. Operatøren, hvis den
er logget på, kan endre passordet sitt fra Balance Advantage® systemmenyen. Se vedlegg D for mer informasjon.

Sikkerhetsroller

Sikkerhetsroller tillater tilgangsrettigheter for operatører. Disse tilgangsrettighetene deles mellom operatører,
så endring av hva en tilgangsrett gjør for en sikkerhetsrolle vil påvirke alle operatører som er tilordnet den
sikkerhetsrollen.
For å redigere eller slette en sikkerhetsrolle, klikker du først på en oppføring og deretter enten Rediger sikkerhetsrolle
eller Slett sikkerhetsrolle. Klikk på Ny sikkerhetsrolle for å opprette en ny sikkerhetsrolle. Ved å klikke på Rediger
sikkerhetsrolle eller Ny sikkerhetsrolle åpnes et nytt vindu, som vist i figur 20.

Figur 20: Nytt vindu for redigering av sikkerhetsroller.
Rollenavnet kreves og brukes til å identifisere sikkerhetsrollen. Den valgfrie beskrivelsen er gitt slik at operatøren kan
skrive en beskrivelse av hva rollen skal brukes til. Avkrysningsboksene for tilgangsrettigheter definerer hva rollen kan
eller ikke kan gjøre. En ny sikkerhetsrolle ikke gjøre noe som standard. Med mindre “Kan logge inn” rettigheten er
angitt, kan ikke noen operatørkontoer som er tildelt denne rollen, logge på systemet.
Tilgangsrettigheter til Is Super Operator/System Admin er for en konto på veldig høyt nivå. Det bør bare angis
for kontoer som kan endre systeminnstillinger, og enda viktigere, opprette, redigere og slette operatører og
sikkerhetsroller.
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Tilgangsrettigheter til Is Manager Operator ligner System Admin tilgangsrettighetene ved at den også har
tilgang til konfigurasjonsskjermen og innstillingene, men den kan ikke legge til, endre eller slette operatører eller
sikkerhetsroller. Den gir ikke tilgang til pasientlister eller tester og rapporter som standard.
Vis/legg til/slett operatørens rettigheter kan kun gis til lederoperatører eller til superoperatører/systemadministratorer.
En operatør uten å vise/legge til/slette pasientrettigheter vil ikke ha tilgang til pasienter, og i forlengelse vil ikke være i
stand til å bruke systemet i det hele tatt. Det anbefales at retten til å se pasienter tildeles alle sikkerhetsroller, i tillegg
til retten til å logge inn på systemet.
Merk: Husk å gi alle operatører og sikkerhetsroller rettigheten "Kan logge inn." Operatører uten denne rollen vil ikke
kunne bruke systemet.
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Fastslå nye pasienter
Merk: Det anbefales at en testpasient, åpenbart navngitt det, opprettes i databasen for treningsformål.
For å opprette en ny pasient:
1.

Klikk på knappen Ny pasient i midten av skjermen umiddelbart etter at du har logget inn på systemet og kommet til
klinikeren. Alternativt kan du velge Ny pasient fra pasientlisten og deretter klikke Klikk her for å starte en ny pasientfirkant (plassert øverst til venstre på skjermen). Begge alternativene vises i figur 21.

2.
3.
4.
5.

Etter at du klikker på det, vil et pop-up vindu vises med tomme felt for pasientinformasjon. Illustrert på Figur 22.
Fyll inn alle obligatoriske felt. Disse feltene er farget gult. Deretter fyller du ut ethvert valgfritt informasjonsfelt.
(Valgfritt): Ta bilde av pasienten ved å klikke på Slå på kamera-knappen, vente på at live-kamerabildet skal vises, og
deretter klikke på Ta bilde-knappen.
Klikk på Lagre endringer-knappen for å etablere den nye pasientprofilen.

Figur 21: Opprette nye pasienter.

Figur 22: Det nye pasient vinduet.
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Tilbakekalle eksisterende pasienter
Slik velger du en pasient som allerede er i systemet:
1.

Klikk på fanen Pasienter.

2.

En liste med pasienter vises på venstre side av skjermen. Som standard er denne listen sortert etter den sist brukte
profilen.

3.

Klikk for å velge pasient. Pasientens informasjon vil vises midt på skjermen. Overfor pasientens informasjon er
datoene for tidligere tester angitt (hvis noen ble utført). Klikk for å vise ytterligere informasjon.

4.

(Valgfritt): Operatøren kan sortere denne listen på en annen måte, for eksempel i alfabetisk rekkefølge, ved å klikke
på knappen under "Sorter pasientlisten etter" og velge metoden å sortere etter.

Filtrering ut fra tilleggsfelt

Hvis det er opprettet tilleggsfelt som inneholder lister, kan pasientjournalene også filtreres ut fra disse listeelementene.
For eksempel, hvis det er opprettet en liste for fysioterapeut som inneholder Jon, Arild og Johanne, kan pasientlisten filtreres
for kun å vise Johanne sine pasienter. For å gjøre dette, klikk på + tegnet (vist i figur 23) ved siden av Navnesøk/filter, og klikk
deretter på Fysioterapeut, deretter på boksen ved siden av Johanne. Dette skjermbildet er vist i figur 24. Når elementet du vil
filtrere etter er valgt, klikker du OK. Flere elementer kan legges til i "filtrer etter" listen, bare fortsett å klikke på + tegnet ved
siden av Navnesøk/filter og gjenta samme prosess som tidligere. For å fjerne et uønsket filter, klikk på - tegnet som vises ved
siden av filteretiketten.

Figur 24: Velg Filterfelt - pasientliste.
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Ny platekonfigurasjon
Når en ukjent plate er koplet til systemet, vises et pop-up-vindu umiddelbart etter at operatøren logger seg på
programvare, som vist i Figur 25. Operatøren skal klikke på bildet som samsvarer med platen som nettopp er
plugget inn og velge OK. Det er viktig at riktig plate er valgt; en feil identifisert plate vil føre til skjeve testberegninger.

Figur 25: Pop-up vindu.

Hvis operatøren av en eller annen grunn velger feil platetype, kan platetypen tilbakestilles ved å klikke på tannhjulikonet
og deretter velge ny platestørrelse fra rullegardinlisten. Deretter kan operatøren velge riktig plate ved å klikke på bildet.
I tillegg til å konfigurere ukjente plater, Balance Advantage® systemer som bruker funksjonelle balanseplater, krever at
plateordren konfigureres ved første installasjon/oppsett, når systemet flyttes til et annet sted, eller når en plate kobles fra
og deretter kobles til igjen. For å rette platene, klikk på tannhjulikonet
og velg deretter Konfigurer dobbeltplater fra
rullegardinlisten. Figur 26 på neste side viser retningsskjermen.
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Operatøren bør følge instruksjonene på skjermen ved å stå på platen lengst fra skjermen. Vent til platen på bildet blir grønn,
og velg deretter OK. Hvis det oppstår forvirring, følg instruksjonene på skjermen.

Figur 26: Konfigurer funksjonell rekkefølge av plater.
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Pasientvurdering
For å starte en pasientvurdering:
1. Opprett en ny pasient (instruksjoner på side 19) eller få tilgang til en eksisterende pasient (anvisninger på side 21).
2. For å utføre nye vurderinger, klikk på kategorien Vurderinger, vist i figur 27, og dra og slipp deretter de ønskede
vurderingene i testserielisten, til venstre.
Merk: Vurderinger kan bestilles på nytt i testserien ved å klikke og dra testnavnet til en ny posisjon.
For en beskrivelse av en vurdering, se det aktuelle kapittelet viet til nevnte vurdering videre i denne håndboken, som
starter på side 46.

Figur 27: Vuderingsfane: Testoppsett.
3. Etter å ha satt opp rekkefølgen for å utføre vurderingene, velger du Start testserien, som ligger rett under pasientens
navn øverst til venstre.
4. Plasser pasientens føtter korrekt på balanseplaten.
For de fleste vurderinger vil en pasient plassere
føttene slik at den midtre knokkelen er justert med
linjen som går fra venstre mot høyre, og siden på
hælbeina er justert med de små, mellomstore eller
store linjene. Dette vil vises på klinikerskjermen.
Generelt har pasienten lov til å spre føttene
sine likeveis slik at de står komfortabelt. Riktig
fotplassering er illustrert i figur 28.
5. Utfør vurderingene som angitt på dataskjermen.
Når som helst under en vurdering kan klinikeren
legge inn notater ved å klikke i området Testnotater
nederst til venstre på skjermen. Figur 29, plassert
på neste side, viser dette skjermbildet.

Horisontal linje
S, M, L Linjer

Figur 28: Passende plassering av føtter.
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Figur 29: Eksempel på klinikerens skjerm under vurdering.
Slik ser du og skriver du ut rapporter om fullførte vurderinger:
1.

Naviger til pasientfanen og bekreft at riktig pasient er valgt.

2.

Over pasientinformasjonen er en tidslinje som viser en dato for hver dag det er registrert en oppføring for pasienten.
Klikk på datoen og vurderingen for å velge riktig rapport.

3.

Når ønsket vurderingsrapport er trukket opp, klikker du på utskriftsikonet øverst til høyre på skjermen.

4.

Fremdriftsrapporter kan vises ved å klikke på 'i' -ikonet og velge en fremdriftsrapport (hvis en er tilgjengelig).

Figur 30: Gå tilbake til pasientskjermbildet for å se testrapporter.
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Samle inn tester på nytt
Tester kan forkastes og data samles inn igjen hvis pasienten ikke oppfyller kravene (f.eks. nyser, stiller et spørsmål,
åpner øynene osv. mens en test blir tatt).
For å gjenta testen:
1.

Hold inne Control (Ctrl) -knappen og trykk på Delete (Del) -knappen.

2.

I popup-vinduet som vises, vist i figur 31, velger du enten Ja, jeg vil slette den siste innsamlede testen, eller Nei, jeg
vil ikke slette den siste testen.

3.

Kun den siste innsamlede testen vil bli slettet.

Figur 31: Slett testbekreftelse.
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Lagre og laste en testserie
Balance Advantage® programvaren lar operatøren lage en serie vurderinger som kan lagres for fremtidig bruk med
enhver pasient.
For å lagre listen:
1. Velg vurderingene ved å plassere dem i venstre kolonne (under testserien som skal utføres).
2. Still inn alternativene for hver test.
3. Velg Lagre-ikonet.
4. Gi Testserien et eget navn.
Velg en eksisterende Testserie:
1. Velg fanene Vurderinger eller Treninger.
2. Velg Last inn fra eksisterende testserie (til venstre på skjermen, under pasientbilde og navn).
3. Velg ønsket testserie som skal brukes.
Figur 32 illustrerer menyen for lagring og valg av lagrede lister. Både vurderinger og opplæring kan kombineres i en
omfattende liste. Bare velg vurderingene som skal utføres, bytt til fanen Trening for å velge treningen du vil utføre, og lagre
deretter listen.

Figur 32: Listegrensesnitt. Merk at linjen for å lagre tester er åpen.
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Vurderingsrapporter
Vurderingsresultatene kan presenteres gjennom en rekke rapporttyper: Individuelle testrapporter, kombinerte rapporter, daglige
treningsrapporter og fremdriftsrapporter. I tillegg blir rapportforklaringen diskutert i denne økten, samt eksport av ASCII-data.

Individuelle testrapporter

Individuelle testrapporter presenterer resultatene fra en enkelt vurdering utført på en bestemt dag. En individuell testrapport
kan genereres for en enkelt vurdering eller trening. Figur 33 er et eksempel på en individuell testrapport.

Figur 33: Grenser for stabilitet individuelle testrapporter

Kombinerte rapporter

Kombinerte rapporter fletter resultatene flere vurderinger - og gir en rapport på én side. Prøver som skal kombineres må ha
blitt utført samme dag og i samme økt.

Figur 34: Kombinert testrapport for visuell behandlingstid.
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Daglige treningsrapporter

Denne rapporten er en kumulativ oversikt over pasientens øvelser som er utført gjennom hele treningsøkten. Øvelsen,
vanskelighetsinnstillingene, parametrene og pasientens poengsum kan skrives ut med denne rapporten. Figur 35 er et
eksempel på Leftward VMS daglig treningsrapport.

Figur 35: Leftward VMS daglige treningsrapporter

Fremdriftsrapport

En fremdriftsrapport kartlegger pasientens prestasjoner over tid for en bestemt test. Pasienten må ha utført vurderingen eller
opplæringen flere ganger i løpet av den valgte tidsrammen for at en fremdriftsrapport skal være tilgjengelig. Et eksempel på en
fremdriftsrapport for sensorisk organisasjonstest er inkludert i figur 36.

Figur 36: Sensorisk organisasjonstest fremdriftsrapport.
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Rapporttekst 				

Alle rapporter følger samme generelle oversikt for presentasjon
av informasjon. Grå stolper representerer normative data1
knyttet til aldersgruppen pasienten faller innenfor. Grønne stolper
representerer poeng som er innenfor det normative området og røde
stolper representerer poeng utenfor (faller under 5.prosentandelen)
av den alderspassende normative rekkevidden. Et eksempel på
rapporttekst er vist i figur 37.
Figur 37: Rapporttekst.

ASCII Dataeksport

Dataeksport kan startes ved å holde nede Ctrl + F6-tastene på tastaturet mens du ser på en testrapport fra Pasienter-fanen.
Hvis du utfører dette tastetrykket, åpnes visningen for dataeksport. Innenfor dette skjermbildet er en rekke alternativer
tilgjengelige for brukeren. Tilgjengelige alternativer inkluderer valg av å eksportere gjeldende pasient eller alle pasienter, type
tester som skal eksporteres, hvordan organisere eksportert informasjon, eksportere mellom hvilke datoer og hvor du skal lagre
den eksporterte informasjonen. Alle eksportert data lagres i vanlige komma-separerte verdi (CSV) filer og kan åpnes med
andre dataanalyseprogrammer. Skjermbildet for dataeksport er vist i figur 38. De eksporterte dataene kan ikke importeres
tilbake til Bertec® Balance Advantage® programvaren. For detaljer om hvordan du sikkerhetskopierer systemet, se avsnittet om
vedlikehold av databaser (side 33).

Figur 38: Dataeksportskjerm.
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Layout pasientskjerm
Generelt vil pasientskjermen vise enten relevant målinformasjon, for eksempel Limits of Stability-sirkelen, eller eksempler
på bilder av hvordan testen skal utføres under vurderingene. Noen pasientskjermbilder viser startanvisninger eller andre
instruksjoner. Testen for stabilitetsgrenser brukes som et eksempel på alle skjermer.

Figur 39: “Stå helt stille” Melding før pasienten beveger seg.
“Begynn” melding som indikerer at pasienten skal begynne å bevege seg

Figur 40: “Begynn” melding som indikerer at pasienten skal begynne å bevege seg.
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Figur 41: Melding om "testversjon fullført" når en testversjon er fullført.
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Vedlikehold av database
Merk: Kun operatører gitt rollen som superoperatør/ systemadmin kan få tilgang til disse konfigurasjonsalternativene.
Slik får du tilgang til konfigurasjonssiden for databasen:
(plassert øverst til høyre på skjermen).

1.

Klikk på Girsystem-ikonet

2.

Velg alternativet Databasevedlikehold (i rullegardinmenyen) for å åpne databasekonfigurasjonssiden i et nytt vindu.

3.

Hvis databasedelen er deaktivert, avslutter du Balance Advantage®-programmet (se figur 47 og 48 på side 37).
Høyreklikk deretter på Balance Advantage®-ikonet (fra datamaskinens skrivebord). Velg alternativet Kjør som
administrator fra rullegardinlisten for å åpne programmet. Logg på igjen og gjenta trinn ett og to.

Konfigurasjonssiden for databasen, vist i figur 42, er der du kan få tilgang til den gjeldende databasestatistikken,
planlegge automatiske sikkerhetskopier, manuelt sikkerhetskopiere og gjenopprette databasen og konfigurere og utføre
databasesammenslåing.
Merk: Det anbefales at ruten "Automatisk arkiv" er krysset av. Hvis du krysser av denne boksen, blir alternativene
Hvor ofte, starttid og mappevalg tilgjengelig.
•

Alternativet Hvor ofte styrer hvor ofte automatiske sikkerhetskopier utføres. Dette kan enten være daglig, ukentlig
eller månedlig.

•

Starttidspunktet planlegger tiden de automatiske sikkerhetskopiene starter (dvs. kl. 21.00).

•

Mappealternativene styrer hvor automatiske systemarkiver lagres på datamaskinen.

Figur 42: Konfigurasjonsvalg: Database.
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Backup/Gjenopprette database

Før du endrer databaseinnstillinger, anbefales det å sikkerhetskopiere den gjeldende databasen. I tillegg anbefales
det at sikkerhetskopier av databaser utføres rutinemessig: se forrige side for ytterligere informasjon.
For å ta backup av databasen:
1.

Klikk på Opprett databasearkiv nå-knappen (nederst til venstre på siden for konfigurasjon av database).

2.

Velg en mappe du vil lagre arkivet i. Dette inkluderer flyttbare medier, så lenge enheten ikke er fjernet før
arkiveringsprosessen er ferdig. Standard mappeplasseringen er: C:\ProgramData\Bertec\BalanceAdvantage.

3.

Arkiveringsprosessen kan når som helst avbrytes ved å klikke på Avbryt-knappen. Slettede arkiver lagres ikke.

Etter at arkivet er fullført, vil Balance Advantage®-systemet vise navnet på den arkiverte filen og tilby å åpne mappen som
inneholder den. Det anbefales at arkivet kopieres til en flyttbar flash drive når det er ferdig.
Slik gjenoppretter du en arkivert database:
1.

Klikk på Slå sammen eller gjenopprett database fra arkivknappen (nederst til høyre på siden for database
konfigurasjon).

2.

Bla etter og velg riktig arkiv. Databaser kan gjenopprettes fra arkiver som er lagret på flyttbare medier (så lenge det
flyttbare mediet forblir koblet til datamaskinen så lenge databasen gjenopprettes).

3.

Velg alternativet for å overskrive gjeldende database. Dette alternativet er rett under muligheten for sammenslåing,
vist i figur 43.

4.

Som en sikkerhetsfunksjon vil gjenopprettingsfunksjonen som standard lage en sikkerhetskopi av den gjeldende
databasen før den begynner å overskrive den gjeldende databasen. For å hoppe over trinnet for sikkerhetskopiering,
fjerner du avmerkingen for "Opprett en arkivsikkerhetskopi ...".

5.

Klikk på Ok. En bekreftelsesmelding vises.

6.

Les meldingen for å være sikker på at riktig alternativ ble valgt.

7.

Klikk Ja for å logge ut mens databasen gjenopprettes.
Advarsel! Gjenoppretting av en database fra et arkiv erstatter det gjeldende databaseinnholdet fullstendig. Utfør kun
denne handlingen hvis det er en legitim grunn til det, for eksempel å flytte en database fra en datamaskin til en annen,
eller erstatte en ødelagt database på grunn av harddiskfeil eller andre problemer. Denne operasjonen kan ikke angres!
Advarsel! Databasefiler og databasearkiver er kryptert og kan ikke leses eller endres av andre programmer. Ikke
prøv å endre databasefilene eller databasearkivene gjennom et tredjepartsprogram, ellers vil datatap oppstå.

Figur 43: Overskrivningsvalg.
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Sammenslåingsvalg

En sammenslåing kan utføres enten som en-veis (fra et databasearkiv) eller som to-veis (fra et annet lokalt eller eksternt
system). Den valgte metoden vil avhenge av kontorets oppsett; hvis to eller flere Bertec®-datamaskiner er koblet til via et
lokalt nettverk, bør to-veisoperasjonen vanligvis brukes. Siden for databasekonfigurasjonen brukes til en-veis sammenslåing;
for å få tilgang til to-veis sammenslåingsfunksjonen, klikk på alternativet for databasesynkronisering nederst til venstre på
skjermen. Figur 44 viser hvor dette alternativet er plassert.

Figur 44: Database sammenslåingsvalg.
To-veis sammenslåinger gjennomføres via datamaskinens nettverk og/eller internett. Bertec medisinske elektriske
sikkerhetstester tillater kun Bertec-datamaskiner å støtte en trådløs tilkobling til internett. Prosessen kjører i bakgrunnen (når
den er riktig konfigurert), slik at planlagte databasesammenslåinger ikke er påkrevd. I stedet oppdateres stadig nye pasienter
og informasjon. Flere systemer kan slås sammen.
En-veis sammenslåing utføres fra datamaskinens programvare, inkludert tilknyttede flyttbare enheter. Bare én fil kan slås
sammen med gjeldende database om gangen.
Merk: Sammenslåing av databaser mellom systemer fungerer bare hvis begge systemene kjører den samme
versjonen av Balance Advantage®-programvaren.
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En-veis sammenslåing - sammenslåing fra et arkiv

Ved sammenslåing fra en databasearkivfil - en en-veis sammenslåing - må et eksisterende databasearkiv velges av
operatøren. Vanligvis vil dette enten være på en USB-minnepinne eller en delt nettverksstasjon, men alle medier som arkivfilen
er lagret på, vil fungere. Mediene som inneholder arkivfilen, må forbli koblet til datamaskinen under hele sammenslåingen.
Slik gjennomfører du en en-veis sammenslåing:
1.

Klikk på Slå sammen eller gjenopprett databaser fra arkivknappen nederst til høyre på databasekonfigurasjonssiden
for å velge et arkiv som skal slås sammen.

2.

Gå til filen. Klikk på filen for å velge den, og klikk deretter på Åpne-knappen.

3.

Programmet skal som standard slå sammen, ikke gjenopprette, et arkiv. Forsikre deg om at sammenslåingssirkelen
er valgt (Figur 45).

4.

Som en sikkerhetsfunksjon vil enveis sammenslåing som standard opprette en sikkerhetskopi av den gjeldende
databasen før den starter sammenslåingen. For å hoppe over trinnet for sikkerhetskopiering, fjerner du avmerkingen
for "Opprett en arkivsikkerhetskopi ...".

5.

Klikk på Neste-knappen for å fortsette til den endelige bekreftelsessiden.

6.

Les meldingen for å sikre at riktig alternativ ble valgt.

7.

Bekreft operasjonen for å starte sammenslåingen.

Figur 45: Slå sammen/arkiveringsvalg.
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To-veis sammenslåing-Sammenslåing over nettverket (Database Synk)

Toveis sammenslåing krever at kompatible Balance Advantage®-systemer er aktivert for å være tilgjengelige for
sammenslåing. Hvis arbeidsbasen din er på et sykehus eller universitet, kan du kontakte Bertecs support for å diskutere dine
spesifikke omgivelser og forhold, slik at vi kan tilby den beste løsningen for synkronisering av databaser.
Slik konfigurerer du tilgjengeligheten ved to-veis sammenslåing:
1.
2.
3.

Fra databasekonfigurasjonssiden klikker du på Databasesynkroniseringsalternativet (nederst til venstre på skjermen).
Se figur 44 på side 33.
På siden Databasesynkronisering (vist i figur 46) merker du av for Aktiver databasesynkronisering
Skriv inn navnet på synkroniseringsgruppen. Hvis dette er den første datamaskinen som konfigureres for toveis
sammenslåing, oppretter du et synkroniseringsgruppenavn for bruk med andre datamaskiner. Datamaskinene vil
ideelt sett være i samme nettverk og ha Oppdaget nettverk slått på.
Hvis Oppdaget nettverk er slått av/synkronisert med datamaskiner utenfor det lokale nettverket: Skriv inn IP-adressen(e) til
datamaskinen(e) som du vil koble til systemet også (dvs. 24.123.134.172). Et raskt Google-søk på "Hva er IP-adressen min" vil
avdekke IP-adressen til en datamaskin.

4.
5.
6.
7.

(Valgfritt): Juster hvor ofte i løpet av minutter synkronisering skjer og hvor ofte i dager en full sammenslåing skjer.
Klikk Ok for å oppdatere systemet.
(Valgfritt): Kontakt den andre eieren(e) for å oppdatere IP-adresselisten for å inkludere det nye systemet.
To-veis sammenslåing er fullført. Se etter et Wi-Fi signal
vises nederst til venstre på skjermen når data er
skrevet inn. Hvis det ikke vises (og pasientene ikke slås sammen med den nye enheten), kan du prøve å angi IPadressene til systemene du vil slå sammen. Kontakt Bertec® support dersom problemet vedvarer.

Figur 46: To-veis sammenslåingsvalg.
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Skru av systemet
Det anbefales sterkt at systemets datamaskin eller datamaskiner, i tillegg til Prime IVR sin domeprojektor, blir
skrudd av hver natt for å fremme både programvare og maskinvarens levetid.
For å skru av datamaskinen:
1.

2.
3.
4.

Dersom du er logget inn på en Bertec® operatørkonto, klikk på Logg ut-knappen (Figur 47). Den ligger øverst til høyre på skjermen. Hvis et popup-vindu
vises, klikker du Ja for å bekrefte utloggingen.
Fra Bertec® innloggingsskjermen, klikk på [X] -knappen øverst til høyre på
skjermen (Figur 48).
Velg strømknappen (eller strømalternativknappen, avhengig av versjonen av
Windows), og klikk på alternativet for å slå av.
Prime IVR Systemer: Se side 10 for å skru av domens projektor.

Figur 47: Programvare utloggingsknapp.

Figur 48: Avslutt-knapp.
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Statisk plate vurdering
Hver vurdering er beskrevet i dybden og inneholder 1) en figur av vurderingsikonet, slik det vises i fanen Vurdering i Balance
Advantage®-programvaren, 2) et bilde av klinikerens skjerm før testing, og 3) en testrapport av utdata.
Følgende tre tester er grunnlaget for en statisk balansevaluering. De er designet for å vurdere pasientens evne til å behandle
sensoriske signaler og gjøre riktige justeringer for å opprettholde balanse. De kan kjøres på alle plater og pakker.
> Modifisert klinisk test av sensorisk interaksjon på balanse (mCTSIB)
> Grenser for stabilitet( LOS)
> Rytmisk vektskifte (RWS)
I tillegg til de tre grunnleggende vurderingene, er det en rekke andre statiske platevurderinger tilgjengelig for å vurdere
pasientens balanseprestasjon. Følgende tester er designet for å representere hverdagens aktiviteter.
>
>
>
>
>
>
>
>

Ensidig holdning (US)
vektbærende knebøy (WBS)
Sit to Stand (STS)
Walk Across (WA)
Tandem Walk (TW)
Step Quick Turn (SQT)
Step Up Over (SUO)
Forover utfall (FL)

Figur 49: Anbefalte plater/pakker.
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Modifisert klinisk test av sensorisk interaksjon på balanse (mCTSIB)
VIKTIG! - Forsikre deg om at du er i stand til å hjelpe pasienten hvis han/hun begynner
å miste balansen, ettersom klinikeren er ansvarlig for sikkerheten til seg selv, pasienten
og andre i det omkringliggende området og utstyret.
Kompatible pakker:

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

Mål:

Målet er å evaluere postural stabilitet under forskjellige visuelle, vestibulære og
somatosensoriske sensoriske forhold.

Protokoll:

Pasienten vil bli bedt om å stå stille under fire forhold, inkludert: Åpne øyne på fast
overflate, Åpne øyne på skumoverflate, Lukkede øyne på fast overflate og Lukkede øyne
på skumoverflate. Pasientens posturale svaihastighet blir kvantifisert og sammenlignet
med normale individers score. Det anbefales at totalt tre tester fullføres for hver
testtilstand.

Figur 50: mCTSIB Ikon.

Prime IVR: Visuell scene
	Den visuelle scenen som brukes til mCTSIB er den ovale scenen, som gir en jevn bakgrunn under testing. Andre
konsistente bakgrunnsalternativer er tilgjengelige for bruk, inkludert bergveggen og den nøytrale scenen

Pasientinstruksjoner:

“Vennligst stå stille mens du ser fremover og med armene på sidene. Hold føttene med en skulderbreddes avstand fra
hverandre, på linje med platens spor. Jeg vil gi deg ytterligere instruksjoner etter behov. ”

Protokollprestasjon:

Figur 51: mCTSIB Hovedkliniker skjerm.
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> Åpne øyne på fast overflate
> Klikk på Åpne øyne-knappen på klinikerskjermen.
> Instruksjoner for riktig fotjustering er gitt på klinikerskjermen, ettersom pasientens føtter
må plasseres fra hverandre på bestemte linjer på balanseplaten.
> Når pasienten er i riktig posisjon, aktiveres testperioden ved at klinikeren klikker på Start
eller den tredje knappen på den trådløse fjernkontrollen (vist i Figur 47).
> Pasienten blir bedt om å stå støtt i 10 sekunder.
> Anbefalt: gjenta i totalt 3 tester før du går til neste tilstand.
> Lukkede øyne på fast overflate
> Klikk på Åpne øyne-knappen på klinikerskjermen.
> Når pasienten er i riktig posisjon (se Øyne åpne på fast overflate),
testperioden aktiveres ved å klikke Start eller den tredje knappen på den trådløse
fjernkontrollen.
> Pasienten blir bedt om å stå støtt med lukkede øyne i 10 sekunder.
> Anbefalt: gjenta i totalt 3 tester før du går til neste tilstand.

Figur 52: Fjernknapp.

> Åpne øyne på skumoverflate
> Skumputen plasseres på balanseplaten (sørg for at linjene på platen og skummet samsvarer med hverandre).
> Klikk på Åpne øyne-knappen – Skumknappen på klinikerskjermen.
> Instruksjoner for riktig fotjustering er gitt på klinikerskjermen, ettersom pasientens føtter må plasseres fra hverandre på
bestemte linjer på skumplaten.
> Når pasienten er i riktig posisjon, aktiveres testperioden ved at klinikeren klikker på Start eller den tredje knappen på
den trådløse fjernkontrollen.
> Pasienten blir bedt om å stå støtt på skum i 10 sekunder.
> Anbefalt: gjenta i totalt 3 tester før du går til neste tilstand.
> Lukkede øyne på fast overflate
> Klikk på Lukkede øyne-knappen – Skumknappen på klinikerskjermen.
> Når pasienten er i riktig posisjon (se Lukkede øyne på fast overflate), aktiveres testperioden ved at klinikeren klikker på
Start eller den tredje knappen på den trådløse fjernkontrollen.
> Pasienten blir bedt om å stå støtt med lukkede øyne på skum i 10 sekunder.
> Anbefalt: gjenta i totalt 3 tester før du går til neste tilstand.

Forsiktig/Generell vurderingsinformasjon:

> Tester kan avbrytes når som helst ved å velge Stopp-knappen på klinikerskjermen eller den tredje knappen på den
trådløse fjernkontrollen (se figur 52 ovenfor). Når en testversjon stoppes, vil programvaren be om operatøren vil beholde
eller forkaste dataene. Data skal forkastes hvis pasienten ikke følger pasientinstruksjonene (snakker, holder øynene
åpne, nyser, osv ...). Data bør oppbevares hvis testen er fullført i henhold til de nevnte spesifikasjonene.
> Når forsøket er stoppet, vil klinikeren bli bedt om å velge Fall eller Forkast.
> Dersom FALL velges:
• Testen blir deretter lagret som et FALL med tidspunktet for da hendelsen ble oppfanget.
• Hvis et fall har funnet sted, vil den maksimale verdien for svaihastighet inkluderes i de numeriske dataene, slik at
svaihastigheten kan beregnes i gjennomsnitt (6 grader/sek).
• Pasienten må da plasseres på nytt for å sikre riktig fotplassering for ytterligere forsøk.
> Dersom FORKAST velges:
• Testen vil ikke bli lagret.
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• Pasienten må da plasseres på nytt for å sikre riktig fotplassering for ytterligere forsøk.
> Vurderingsnotater kan opprettes når som helst i tekstboksen Notater (nederst til venstre).
> Dersom testen er merket STEP eller PULL:
• Programvaren vår overvåker at pasientens tilstedeværelse er konstant på platen. Utenfor et FALL som er merket
av klinikeren, vil programmet bli gjenkjent som to mulige scenarier når programmet registrerer en reduksjon i
vekt, en PULL eller et STEP.
• PULL – Programvaren anerkjente at en vertikal kraft ble redusert. Pasienten klarte å overføre kroppsvekten
oppover, mest sannsynlig ved å "dra i" eller hvile på selen.
• STEP – Programvaren oppdaget at vekten både ble forskjøvet og redusert fra platen. Pasienten "tråkket" mest
sannsynlig av platen under testing.
• I begge tilfeller har klinikeren muligheten til å beholde dataene eller gjøre testen på nytt

Test gjennomføringsprotokoll:

> Når oppgaven(e) er fullført, kan testen lukkes, eller neste test kan startes.
> Det anbefales at endelige kommentarer legges til på dette tidspunktet.
> Klikk på en test på listen (dvs. Lukkede øyne på fast overflate) for å utføre den.

Testanalyse:

> Genererte rapporter inkluderer:
> Tyngdepunkt (COG): Indikerer svaihastigheten i grader per sekund.
> Gjennomsnittlig tyngdepunkt svaihastighet for hver tilstand.
> Sammensatt svaipoengsum: Gjennomsnitt over testene.
> Tyngdepunkt justering: Indikerer pasientens tyngdepunkt posisjon i forhold til sentrum av støttebunnen ved starten av
hvert av testene.
> Røde/Grønne linjer: Resultater som faller utenfor de normale verdiene vil bli representert med solide røde linjer, mens
resultater som faller innenfor de normale verdiene vil bli representert med solide grønne linjer.

Rapporter:

> Oppsummeringssrapporter
> Oppsummering av pasientens ytelse under en prøveperiode eller prøveserie.
> Tyngdepunkt svaisporing vises med den gjennomsnittlige COG svaihastigheten og varigheten ved hver test.
> Hovedtyngdepunktet svaihastighet gis med en sammenligning til de normative dataene.
> Tyngdepunkt justeringspoengsum plasseres i søylediagrammet.
> Testkommentarer, hvis de er ført opp, er inkludert på slutten av rapporten.
> Fremdriftsrapport
> Oppsummering av pasientens prestasjon for en serie tester utført på forskjellige tidspunkter.
> For å se fremdriftsrapporter, klikk på informasjonsikonet i pasientens tidslinje.
> En rullegardinmeny vises og viser tilgjengelige fremdriftsrapporter.
> Fremdriften en pasient gjør med en rapport gis med fremdriftsrapporter som viser resultatene over tid.
> Skrive ut/Lagre
> Velg ønsket protokollrapport fra pasientens tidslinje.
> Mens du ser på rapporten, velger du skriverikonet
for å enten lagre en PDF-fil eller skrive ut på en vanlig skriver.
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Praktiske betraktninger:
Unormal svai eller fall

Implikasjoner

Ingen

Normale individer har minimal svai på den faste overflaten,
enten med åpne eller lukkede øyne. Normale individer har
også økt sving på skumoverflaten, men de mister vanligvis
ikke balanse eller faller.

C1 og C2 (pluss C3 og C4)

Unormal svai på den faste overflaten indikerer at pasienten
har problemer med å innlemme somosensorisk informasjon
i balansekontroll. Pasienter med unormale responser på
den faste overflaten har nesten alltid unormale responser
på skumoverflaten. I slike tilfeller bør afysiologiske årsaker
utelukkes.

Kun C3

Unormal svai eller fall med åpne øyne på skumoverflaten
indikerer at pasienten har problemer med å innlemme informasjon i balansekontroll.

Kun C4

Unormal svai eller fall på den faste overflaten indikerer at
pasienten har problemer med å innlemme vestibulær informasjon i balansekontroll.

C3 og C4

Unormal svai eller fall med både åpne og lukkede øyne på
skumoverflaten indikerer at pasienten har problemer med å
innlemme visuell og vestibulær informasjon i balansekontroll.

Figur 53: mCTSIB Rapporter informasjon.
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Grenser for stabilitet(LOS)
VIKTIG! - Forsikre deg om at du er i stand til å hjelpe pasienten hvis han/hun begynner
å miste balansen, ettersom klinikeren er ansvarlig for sikkerheten til seg selv, pasienten
og andre i det omkringliggende området og utstyret.
Kompatible pakker:

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

Mål:

Målet er å bestemme den maksimale avstanden pasienten er i stand til å forskyve hans/hennes
trykksenter fra den primære vertikale posisjonen i forskjellige retninger uten å miste
balansen.

Protokoll:

Denne vurderingen krever at pasienten lener seg ved anklene (ikke bøyer seg i livet eller
knærne) fremover, bakover og fra side til side. En sunn person kan lene seg 6,25 - 8 grader
Forover, 4,5 grader bak, og 8 grader til hver side.

Figur 54: LOS Ikon.

Pasientinstruksjoner:

“Vær stille mens du ser fremover og med armene på sidene. Når jeg trykker på Go, vil du se "Hold Steady" vises på skjermen.
Fortsett å stå stille til du ser kommandoen "Begynn!" På "Begynn!" kommando, flytt så raskt til målene du kan, og hold
markøren så nær målet som mulig til testen er fullført. Føttene dine skal forbli godt plantet på platen, og hendene dine skal
holdes på sidene gjennom hele testen. Jeg vil gi deg ytterligere instruksjoner etter behov. ”

Protokollprestasjon:

Figur 55: LOS Hovedkliniker skjerm.
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> Testsekvenser
> Totalt 8 forskjellige retninger testes under vurderingen.
• Test 1: Forover
• Test 2: Forover – Høyre
• Test 3: Høyre
• Test 4: Backover – Høyre
• Test 5: Bakover
• Test 6: Bakover – Venstre
• Test 7: Venstre
• Test 8: Forover – Venstre
>

Testprestasjon
For hver testretning får pasienten beskjed om hvor han/hun skal plassere føttene og hvordan han/hun skal utføre
vurderingen.
> Pasienten bør øve på denne testen flere ganger før data samles inn. Dette er for å sikre at pasienten tydelig forstår
hvordan testen skal utføres.
> Klinikeren bør gjenta for hver retning til alle de åtte testene er fullført.
>

Generell vurderingsinformasjon:

> Tester kan avbrytes når som helst ved å velge Stopp-knappen på klinikerskjermen eller den tredje knappen på den
trådløse fjernkontrollen (Se Figur 52 på side 40). Når en testversjon stoppes, vil programvaren be om operatøren vil
beholde eller forkaste dataene. Data skal forkastes hvis pasienten ikke følger pasientinstruksjonene (snakker, holder
øynene åpne, nyser, osv ...). Data bør oppbevares hvis testen er fullført i henhold til de nevnte spesifikasjonene.
> Vurderingsnotater kan opprettes når som helst i tekstboksen Notater (nederst til venstre).
> Dersom testen er merket STEP eller PULL:
• Programvaren vår overvåker at pasientens tilstedeværelse er konstant på platen. Utenfor et FALL som er merket
av klinikeren, vil programmet bli gjenkjent som to mulige scenarier når programmet registrerer en reduksjon i
vekt, en PULL eller et STEP.
• PULL – Programvaren anerkjente at en vertikal kraft ble redusert. Pasienten klarte å overføre kroppsvekten
oppover, mest sannsynlig ved å "dra i" eller hvile på selen.
• STEP – Programvaren oppdaget at vekten både ble forskjøvet og redusert fra platen. Pasienten "tråkket" mest
sannsynlig av platen under testing.
• I begge tilfeller har klinikeren muligheten til å beholde dataene eller gjøre testen på nytt

Test gjennomføringsprotokoll:

> Når oppgaven(e) er fullført, kan testen lukkes, eller neste test kan startes.
> Det anbefales at endelige kommentarer legges til på dette tidspunktet.
> Klikk på en test på listen (det vil si Forover) for å utføre den.

Testanalyse:

> Genererte rapporter inkluderer:
> Retningskontroll (DCL): En måling av hvor mye av pasientens bevegelse var i målretningen.
> Sluttpunkts ekskursjon (EPE): En måling av hvor langt pasienten lener seg mot målet på første forsøk.
> Maksimal ekskursjon (MXE): En måling av den maksimale mengden som pasienten lente seg i løpet av testen.
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> Reaksjonstid (RT): En måling i sekunder av pasientens tid brukt til å svare på kommandoen om å bevege seg mot
målet.
> Hoved COG hastighet (MV): En måling, i grader/sekund, av hastigheten hos pasienten som beveger seg mot målet.
> Røde/Grønne linjer: Resultater som faller utenfor de normale verdiene vil bli representert med solide røde linjer, mens
resultater som faller innenfor de normale verdiene vil bli representert med solide grønne linjer.

Rapporter:

> Oppsummeringssrapporter
> Oppsummering av pasientens ytelse under en prøveperiode eller prøveserie.
> Spor av svingninger i tyngdepunkt vises for hver av retningene.
> Resultatene fra hvert forsøk vises i en tabell til høyre for COG-svingingssporingen.
> Beregnede poeng for hver av de primære retningene (Forover, Bakover, Venstre, Høyre), så vel som den
sammensatte poengsummen, er gitt i søylediagrammer for hvert av tiltakene. Den sammensatte poengsummen
er gjennomsnittet av forsøkene, mens den beregnede poengsummen og vektede data fra hver prøve.
> Testkommentarer, hvis de er ført opp, er inkludert på slutten av rapporten.
> Fremdriftsrapport
> Oppsummering av pasientens prestasjon for en serie tester utført på forskjellige tidspunkter.
> For å se fremdriftsrapporter, klikk på informasjonsikonet i pasientens tidslinje.
> En rullegardinmeny vises og viser tilgjengelige fremdriftsrapporter.
> Fremdriften en pasient gjør med en rapport gis med fremdriftsrapporter som viser resultatene over tid.
> Skrive ut/Lagre
> Velg ønsket protokollrapport fra pasientens tidslinje.
> Mens du ser på rapporten, velger du skriverikonet
for å enten lagre en PDF-fil eller skrive ut på en vanlig skriver.

Praktiske betraktninger:
LOS-testen gir informasjon om den villige motorstyringen under dynamiske forhold. Avvik i LOS-testen indikerer økt
fallrisiko.
Avvik i LOS-testen kan være forårsaket av:
Avvik

Implikasjoner

Redusert EPE eller MXE eller DCL

Begrenset bevegelsesrekkevidde, svakhet og andre svekkelser i muskler og skjelett. Ta høyde for biomekaniske begrensninger som en årsak til begrensede stabilitetsgrenser.

Redusert MVL

Nevromuskulære svekkelser forårsaket av hjerneslag,
Parkinsons sykdom, etc.

Økt RT

Kognitiv svikt, angst og redsel for å falle ofte på grunn av
aldring.

Generelt

Pasienter med akutte symptomer på svimmelhet kan være
uvillige eller redde for å nærme seg stabilitetsgrenser. Tenk
også på fysiologiske årsaker, for eksempel å ikke gjøre sitt
beste (eller overdrive innsatsen).
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Figur 56: LOS Rapporter informasjon.
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Rytmisk vektskifte (RWS)
VIKTIG! - Forsikre deg om at du er i stand til å hjelpe pasienten hvis han/hun begynner
å miste balansen, ettersom klinikeren er ansvarlig for sikkerheten til seg selv, pasienten
og andre i det omkringliggende området og utstyret.
Kompatible pakker:

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

Mål:

Målet er å bestemme pasientens evne til å rytmisk bevege sitt trykksenter i fremre og bakre
og laterale retninger i forskjellige trinn.

Protokoll:

Pasienten vil bli bedt om og frivillig bevege seg ved spesifikt tempo (1, 2 og 3 sek.
overganger) i en bestemt retning (enten fremover/ bakover eller på siden). Tyngdepunktet
svaihastighet, målt i grader per sekund, blir kvantifisert og sammenlignet med normale
individers poengsum basert på tempo og retning.

Figur 57: RWS Ikon.

Pasientinstruksjoner:

“Mens du ser fremover, overfør vekten din fra side til side eller foran til bak; ved å gjøre dette vil markøren bevege seg fra side
til side eller foran til bak på skjermen. Forsøk å holde tritt med og holde deg innenfor grensene til det bevegelige målet. Jeg vil
gi deg ytterligere instruksjoner etter behov. ”

Protokollprestasjon:

Figur 58: RWS Hovedkliniker skjerm.
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> Testsekvenser
> Fremre/Bakre: Sakte (3 sekunders temporegulering mellom grensene).
> Fremre/Bakre: Medium (2 sekunders temporegulering mellom grensene).
> Fremre/Bakre: Rask (1 sekunders temporegulering mellom grensene).
> Lateral: Sakte (3 sekunders temporegulering mellom grensene).
> Lateral: Medium (2 sekunders temporegulering mellom grensene).
> Lateral: Rask (1 sekunders temporegulering mellom grensene).
> Testprestasjon
> Pasienten vil bli bedt om å stå på balanseplaten.
> Instruksjoner for riktig fotjustering gis på klinikerskjermen.
> Pasienten blir deretter bedt om å overføre vekten mellom grenselinjene synkronisert med ballen.
> Gi pasienten tilstrekkelig tid til å utøve denne aktiviteten.
> Det er viktig at pasienten har fått nok tid til å lære å utføre denne aktiviteten. Konsekvensen av ikke å gi tilstrekkelig
øvelsestid er måling av evnen til å lære aktiviteten, ikke grad av nedsatt funksjonsevne.
> Tester vil vare forskjellige tidsmengder (totalt). Sakte tempo varer 18 sekunder, Medium tempo varer 12 sekunder, og
Raskt tempo varer 6 sekunder.

Generell vurderingsinformasjon:

> Tester kan avbrytes når som helst ved å velge Stopp-knappen på klinikerskjermen eller den tredje knappen på den
trådløse fjernkontrollen (Se Figur 52 på side 40). Når en testversjon stoppes, vil programvaren be om operatøren vil
beholde eller forkaste dataene. Data skal forkastes hvis pasienten ikke følger pasientinstruksjonene (snakker, holder
øynene åpne, nyser, osv ...). Data bør oppbevares hvis testen er fullført i henhold til de nevnte spesifikasjonene.
> Vurderingsnotater kan opprettes når som helst i tekstboksen Notater (nederst til venstre).
> Dersom testen er merket STEP eller PULL:
• Programvaren vår overvåker at pasientens tilstedeværelse er konstant på platen. Utenfor et FALL som er merket
av klinikeren, vil programmet bli gjenkjent som to mulige scenarier når programmet registrerer en reduksjon i
vekt, en PULL eller et STEP.
• PULL – Programvaren anerkjente at en vertikal kraft ble redusert. Pasienten klarte å overføre kroppsvekten
oppover, mest sannsynlig ved å "dra i" eller hvile på selen.
• STEP – Programvaren oppdaget at vekten både ble forskjøvet og redusert fra platen. Pasienten "tråkket" mest
sannsynlig av platen under testing.
• I begge tilfeller har klinikeren muligheten til å beholde dataene eller gjøre testen på nytt

Test gjennomføringsprotokoll:

> Når oppgaven(e) er fullført, kan testen lukkes, eller neste test kan startes.
> Det anbefales at endelige kommentarer legges til på dette tidspunktet.
> Klikk på en test på listen (det vil si Lateral: Sakte) for å utføre den.

Testanalyse:

> Genererte rapporter inkluderer:
> Retningskontrollgraf gir en indikasjon på jevnheten og koordineringen av COG-bevegelsen i hver av tids- og
retningskombinasjonene.
> Søylediagrammet nederst på siden vil gi hastigheten på aksen for hver av prøvekombinasjonene kategorisert etter
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retning.
> Retningspoengene presenteres basert på pasientens tempo.
> En sammensatt poengsum er gitt per retning som er gjennomsnittet av testene.
> Røde/Grønne linjer: Resultater som faller utenfor de normale verdiene vil bli representert med solide røde linjer, mens
resultater som faller innenfor de normale verdiene vil bli representert med solide grønne linjer.

Rapporter:

> Oppsummeringssrapporter
> Oppsummering av pasientens prestasjon for en serie tester utført på forskjellige tidspunkter.
> Retningskontrollgraf gir en indikasjon på jevnheten og koordineringen av COG-bevegelsen i hver av tids- og
retningskombinasjonene.
> Søylediagrammet nederst på siden vil gi hastigheten på aksen for hver av prøvekombinasjonene kategorisert
etter retning.
> Retningspoengene presenteres basert på tempo.
> En sammensatt poengsum er gitt per retning som er gjennomsnittet av testene.
> Fremdriftsrapport
> Oppsummering av pasientens prestasjon for en serie tester utført på forskjellige tidspunkter.
> For å se fremdriftsrapporter, klikk på informasjonsikonet i pasientens tidslinje.
> En rullegardinmeny vises og viser tilgjengelige fremdriftsrapporter.
> Fremdriften en pasient gjør med en rapport gis med fremdriftsrapporter som viser resultatene over tid.
> Skrive ut/Lagre
> Velg ønsket protokollrapport fra pasientens tidslinje.
> Mens du ser på rapporten, velger du skriverikonet
for å enten lagre en PDF-fil eller skrive ut på en vanlig skriver.

Praktiske betraktninger:
Avvik

Implikasjoner

Ingen

Normale individer er i stand til å opprettholde et passende
tempo under rytmiske vektforskyvninger med tilstrekkelig
hastighet og minimale forskyvninger utenfor aksen.

Redusert hastighet eller retningskontroll

Pasienter med en rekke nedsatt motorstyring kan ha redusert
hastighet, dårlig retningskontroll eller begge deler under rytmisk
vektforskyvning. Disse pasientene har vanligvis vanskeligheter
med aktiviteter i det daglige liv som krever raske bevegelser
(for eksempel å krysse gaten), vektforskyvninger (f.eks. å gå
av rulletrapper) eller raske retningsendringer (for eksempel å
unngå kollisjon med en gjenstand eller en annen person).
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Figur 59: RWS Rapporter informasjon.
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Ensidig holdning (US)
VIKTIG! - Forsikre deg om at du er i stand til å hjelpe pasienten hvis han/hun begynner å
miste balansen, ettersom klinikeren er ansvarlig for sikkerheten til seg selv, pasienten og
andre i det omkringliggende området og utstyret.
Kompatible pakker:

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

Mål:

Målet er å vurdere pasientens holdningskontroll mens han står på et ben på en fast overflate
med åpne og lukkede øyne.

Protokoll:

Oppretthold en jevn holdning på ett bein under følgende forhold:
> Åpne øyne, fast overflate, venstre fot
> Lukkede øyne, fast overflate, venstre fot
> Åpne øyne, fast overflate, høyre fot
> Lukkede øyne, fast overflate, høyre fot
Det anbefales at totalt tre tester utføres for hver av disse testbetingelsene.

Figur 60: US Ikon.

Pasientinstruksjoner:

“Stå stødig på høyre (venstre) fot i 10 sekunder med øynene åpne (lukkede) på balanseplaten. Når du blir bedt om det, løfter du
høyre (eller venstre) fot. Jeg vil gi deg ytterligere instruksjoner etter behov. ”

Protokollprestasjon:

Figur 61: US Hovedkliniker skjerm.
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> Åpne øyne på venstre fot
> Klikk på testtilstanden.
> Instruksjoner for riktig fotjustering gis på pasientskjermen.
> Når pasienten er i riktig posisjon, vil testperioden aktiveres.
> Pasienten blir bedt om å stå støtt med øynene åpne på venstre fot i 10 sekunder.
> Lukkede øyne på venstre fot
> Klikk på testtilstanden.
> Instruksjoner for riktig fotjustering gis på pasientskjermen.
> Når pasienten er i riktig posisjon, vil testperioden aktiveres.
> Pasienten blir bedt om å stå støtt med øynene lukket på venstre fot i 10 sekunder.
> Åpne øyne på høyre fot
> Klikk på testtilstanden.
> Instruksjoner for riktig fotjustering gis på pasientskjermen.
> Når pasienten er i riktig posisjon, vil testperioden aktiveres.
> Pasienten blir bedt om å stå støtt med øynene lukket på høyre fot i 10 sekunder.
> Lukkede øyne på høyre fot
> Klikk på testtilstanden.
> Instruksjoner for riktig fotjustering gis på pasientskjermen.
> Når pasienten er i riktig posisjon, vil testperioden aktiveres.
> Pasienten blir bedt om å stå støtt med øynene lukket på høyre fot i 10 sekunder.

Forsiktig/Generell vurderingsinformasjon:

> Pasienten som blir vurdert, må holde seg på den ene foten under den 10 sekunders testen.
> Hjelp pasienten hvis han/hun begynner å falle.
> Hvis det er en tåberøring på mindre enn 1 sekund, kan testen godtas.
> Hvis det er en tåberøring på mer enn 1 sekund, skal testen stoppes og merkes som FALL eller FORKAST. Når testen
er stoppet, vil klinikeren bli bedt om å velge Fall eller Forkast.
> Dersom FALL velges:
• Testen blir deretter lagret som et FALL med tidspunktet for da berøringen ble oppfanget.
• Hvis et fall har funnet sted, vil den maksimale verdien for svaihastighet inkluderes i de numeriske dataene, slik at
svaihastigheten kan beregnes i gjennomsnitt.
• Pasienten må da plasseres på nytt for å sikre riktig fotplassering for ytterligere forsøk.
> Dersom FORKAST velges:
• Testen vil ikke bli lagret.
• Pasienten må da plasseres på nytt for å sikre riktig fotplassering for ytterligere forsøk.
> Vurderingsnotater kan opprettes når som helst i tekstboksen Notater (nederst til venstre).
> Dersom testen er merket STEP eller PULL:
• Programvaren vår overvåker at pasientens tilstedeværelse er konstant på platen. Utenfor et FALL som er merket
av klinikeren, vil programmet bli gjenkjent som to mulige scenarier når programmet registrerer en reduksjon i
vekt, en PULL eller et STEP.
• PULL – Programvaren anerkjente at en vertikal kraft ble redusert. Pasienten klarte å overføre kroppsvekten
oppover, mest sannsynlig ved å "dra i" eller hvile på selen.
• STEP – Programvaren oppdaget at vekten både ble forskjøvet og redusert fra platen. Pasienten "tråkket" mest
sannsynlig av platen under testing.
• I begge tilfeller har klinikeren muligheten til å beholde dataene eller gjøre testen på nytt
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Test gjennomføringsprotokoll:

> Når oppgaven(e) er fullført, kan testen lukkes, eller neste test kan startes.
> Det anbefales at endelige kommentarer legges til på dette tidspunktet.
> Klikk på en test på listen (dvs. Lukkede øyne på venstre fot) for å utføre den.

Testanalyse:

> Genererte rapporter inkluderer:
> Tyngepunktssporing med testens gjennomsnittlige svaihastighet og tidslengde.
> En gjennomsnittlig COG-svaihastighet for venstre og høyre fot med øynene åpne med prosentforskjellen.
> En gjennomsnittlig COG-svaihastighet for venstre og høyre fot med lukkede øyne med prosentforskjellen.
> Røde/Grønne linjer: Resultater som faller utenfor de normale verdiene vil bli representert med solide røde linjer, mens
resultater som faller innenfor de normale verdiene vil bli representert med solide grønne linjer.

Rapporter:

> Oppsummeringssrapporter
> Oppsummering av pasientens ytelse under en prøveperiode eller prøveserie.
> Inkluderer spor for hver av forsøkene, sammen med søylediagram for hver av de fire vurderingsforholdene.
> Gjennomsnittlig tyngdepunkt svaihastighet for Åpne øyne er presentert i forhold til normale områder og som en
bilateral sammenligning av venstre fot til høyre fot.
> Gjennomsnittlig tyngdepunkt sway hastighet for Lukkede øyne er presentert i forhold til normale områder og som
en bilateral sammenligning av venstre fot til høyre fot.
> Poeng er gitt i fargekodet format for å indikere poeng innenfor eller utenfor normalområdet.
> Testkommentarer (hvis de er oppgitt) er tilgjengelige for inkludering i rapporten.
> Fremdriftsrapport
> Oppsummering av pasientens prestasjon for en serie tester utført på forskjellige tidspunkter.
> For å se fremdriftsrapporter, klikk på informasjonsikonet i pasientens tidslinje.
> En rullegardinmeny vises og viser tilgjengelige fremdriftsrapporter.
> Fremdriften en pasient gjør med en rapport gis med fremdriftsrapporter som viser resultatene over tid.
> Skrive ut/Lagre
> Velg ønsket protokollrapport fra pasientens tidslinje.
> Mens du ser på rapporten, velger du skriverikonet
for å enten lagre en PDF-fil eller skrive ut på en vanlig skriver.

Praktiske betraktninger:
Avvik

Implikasjoner

Ingen

Normale individer har mer svai og vanskeligheter når de står
på ett ben. Den svaiende og posturale ustabiliteten øker med
lukkede øyne.

Unormal svaihastighet eller tap av balanse

Unormal svaihastighet eller fallende mens du står på ett
ben er en sensitiv indikator på motorisk svekkelse, men det
gir ikke informasjon om svekkelsens art. Mulige årsaker
inkluderer muskuloskeletalt (f.eks. svakhet i leggbenet),
nevromuskulært (f.eks. Parkinsons sykdom) eller sensoriske
funksjonsnedsettelser (f.eks. somatosensorisk svekkelse). Disse
pasientene har problemer med aktiviteter som krever stående
ben, for eksempel det å kle på seg.
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Figur 62: US Rapporter informasjon.
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Vektbærende knebøy (WBS)
VIKTIG! - Forsikre deg om at du er i stand til å hjelpe pasienten hvis han/hun begynner
å miste balansen, ettersom klinikeren er ansvarlig for sikkerheten til seg selv, pasienten
og andre i det omkringliggende området og utstyret.
Kompatible pakker:

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

Mål:

Målet er å vurdere pasientens evne til å opprettholde symmetrisk vektbæring i nøytral, 30, 60
og 90 graders knebøyning.

Protokoll:

Pasienten vil bli bedt om å stå i nøytral, 30, 60 og 90 graders knebøyning
posisjoner med vekt jevnt fordelt på hver fot. Data vil bli samlet inn
umiddelbart etter at startknappen er trykket på. Datainnsamlingen varer bare i en brøkdel av et
sekund.

Figur 63: WBS Ikon.

Pasientinstruksjoner:

“Mens du ser frem, må du være stødig med vekten jevnt fordelt på hver fot. Du blir bedt om å stå i nøytrale stillinger, 30, 60 og
90 grader (vinkler i forhold til kneets bøyning). Jeg vil gi deg ytterligere instruksjoner etter behov. ”

Protokollprestasjon:

Figur 64: WBS Hovedkliniker skjerm.
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> Det er fire tester i testsekvensen
> Stående med helt ranke knær.
> Stående med knær i 30 graders bøyning.
> Stående med knær i 60 graders bøyning.
> Stående med knær i 90 graders bøyning.
> Testprestasjon
> Velg forholdet som skal utføres.
• Eks. “30 grader”
> Pasienten vil bli bedt om å stå på balanseplaten.
> Instruksjoner for riktig justering av føttene gis på pasientskjermen.
> Pasienten blir deretter bedt om å se fremover, stå stødig og fordele vekten jevnt på hver fot.
> Etter hver datainnsamling vil pasienten bli bedt om å endre graden av knebøyning.

Generell vurderingsinformasjon:

> Tester kan avbrytes når som helst ved å velge Stopp-knappen på klinikerskjermen eller den tredje knappen på den
trådløse fjernkontrollen (Se Figur 52 på side 40). Når en testversjon stoppes, vil programvaren be om operatøren vil
beholde eller forkaste dataene. Data skal forkastes hvis pasienten ikke følger pasientinstruksjonene (snakker, holder
øynene åpne, nyser, osv ...). Data bør oppbevares hvis testen er fullført i henhold til de nevnte spesifikasjonene.
> Vurderingsnotater kan opprettes når som helst i tekstboksen Notater (nederst til venstre).

Test gjennomføringsprotokoll:

> Når oppgaven(e) er fullført, kan testen lukkes, eller neste test kan startes.
> Det anbefales at endelige kommentarer legges til på dette tidspunktet.
> Klikk på en test på listen (dvs. 30 graders fleksjon) for å utføre den.

Testanalyse:

> Genererte rapporter inkluderer:
• Prosent av vektbæring for venstre og høyre ben pr. knebøystilling.
> Røde/Grønne linjer: Resultater som faller utenfor de normale verdiene vil bli representert med solide røde linjer, mens
resultater som faller innenfor de normale verdiene vil bli representert med solide grønne linjer.

Rapporter:

> Oppsummeringssrapporter
> Oppsummering av pasientens ytelse under en prøveperiode eller prøveserie.
> Kroppsvektprosentandelene vises i søylediagramformat.
> Over hver stolpe er de numeriske dataene gitt for hver av posisjonene.
> Fremdriftsrapport
> Oppsummering av pasientens prestasjon for en serie tester utført på forskjellige tidspunkter.
> For å se fremdriftsrapporter, klikk på informasjonsikonet i pasientens tidslinje.
> En rullegardinmeny vises og viser tilgjengelige fremdriftsrapporter.
> Fremdriften en pasient gjør med en rapport gis med fremdriftsrapporter som viser resultatene over tid.
> Skrive ut/Lagre
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> Velg ønsket protokollrapport fra pasientens tidslinje.
> Mens du ser på rapporten, velger du skriverikonet

for å enten lagre en PDF-fil eller skrive ut på en vanlig skriver.

Praktiske betraktninger:
Avvik

Implikasjoner

Ingen

Normale individer fordeler vekten omtrent likt mellom høyre
og venstre føtter for forskjellige posisjon for å sitte på huk.

Asymmetrisk vektbæring

Pasienter med muskel- eller somatosensorisk nedsatt
funksjonsevne kan ha asymmetrisk vektbæring mens de
sitter på huk. Imidlertid kan det hende at asymmetriene
ikke blir synlige for milde svekkelser - med mindre
underekstremitetene blir utsatt for mer utfordrende stillinger
under sitting på huk.

Figur 65: WBS Rapporter informasjon.
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Sitte for å stå (STS)
VIKTIG! - Forsikre deg om at du er i stand til å hjelpe pasienten hvis han/hun begynner
å miste balansen, ettersom klinikeren er ansvarlig for sikkerheten til seg selv, pasienten
og andre i det omkringliggende området og utstyret.
Kompatible pakker:

Bertec® Balance Advantage® Functional og Functional Portable.

Mål:

Målet er å vurdere pasienters evne til å kontrollere og overføre sitt trykksenter fra sittende til
stående stilling.

Protokoll:

Figur 66: STS Ikon.
Pasienten sitter på de medfølgende blokkene midt på balanseplaten. Ved gitt
signal, reiser pasienten seg opp så raskt som det han/hun føler seg komfortable med, uten å bruke hendene. Totalt tre
tester kan gjennomføres.

Nødvendig tilbehør:

12” og 4” stablede blokker for å danne et sete

Pasientinstruksjoner:

"Sitt stille og se på skjermen til du ser "Begynn! " kommandoen. Når du ser "Begynn!", reiser du deg opp så fort som det du
føler deg komfortabel med. Hold hendene på bena; ikke bruk dem for å reise deg opp. Fortsett å stå stille til datainnsamlingen
er stoppet. Jeg vil gi deg ytterligere instruksjoner etter behov. ”

Protokollprestasjon:

Figur 67: STS Hovedkliniker skjerm.
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Stable 4 "og 12" blokkene og plasser midt på den lange balanseplaten.
Pasienten sitter på de stablede blokkene som vender mot pasientskjermen.
Når du trykker på start, vises "Sitt stille" på pasientskjermen.
Når "Begynn!" kommandoen vises, skal pasienten reise seg opp så raskt som mulig. Forsikre deg om at pasienten ikke
bruker hendene til å reise seg opp.
> Gjenta opptil tre tester.
>
>
>
>

Generell vurderingsinformasjon:

> Tester kan avbrytes når som helst ved å velge Stopp-knappen på klinikerskjermen eller den tredje knappen på den
trådløse fjernkontrollen (Se Figur 52 på side 40). Når en testversjon stoppes, vil programvaren be om operatøren vil
beholde eller forkaste dataene. Data skal forkastes hvis pasienten ikke følger pasientinstruksjonene (snakker, holder
øynene åpne, nyser, osv ...). Data bør oppbevares hvis testen er fullført i henhold til de nevnte spesifikasjonene.
> Vurderingsnotater kan opprettes når som helst i tekstboksen Notater (nederst til venstre).

Test gjennomføringsprotokoll:

> Når oppgaven(e) er fullført, kan testen lukkes, eller neste test kan startes.
> Det anbefales at endelige kommentarer legges til på dette tidspunktet.

Testanalyse:

> Genererte rapporter inkluderer:
• Vektoverføring (sek.): Tiden det tar for en pasient å bevege seg fra sittende til stående stilling, fra og med når
pasientens føtter begynner å bære vekten.
• Stigningsindeks: Mengden kraft som brukes til å drive individet i stående stilling.
• COG Svaihastighet: Mengden svai i stigende fase og fem sekunder etter.
• Vektsymmetri: Viser pasientens vektfordeling mens han/hun reiser seg.
> Røde/Grønne linjer: Resultater som faller utenfor de normale verdiene vil bli representert med solide røde linjer, mens
resultater som faller innenfor de normale verdiene vil bli representert med solide grønne linjer.

Rapporter:

> Oppsummeringssrapporter
> Oppsummering av pasientens ytelse under en prøveperiode eller prøveserie.
> Kroppsvektprosentandelene vises i søylediagramformat.
> Over hver stolpe er de numeriske dataene gitt for hver av posisjonene.
> Fremdriftsrapport
> Oppsummering av pasientens prestasjon for en serie tester utført på forskjellige tidspunkter.
> For å se fremdriftsrapporter, klikk på informasjonsikonet i pasientens tidslinje.
> En rullegardinmeny vises og viser tilgjengelige fremdriftsrapporter.
> Fremdriften en pasient gjør med en rapport gis med fremdriftsrapporter som viser resultatene over tid.
> Skrive ut/Lagre
> Velg ønsket protokollrapport fra pasientens tidslinje.
> Mens du ser på rapporten, velger du skriverikonet
for å enten lagre en PDF-fil eller skrive ut på en vanlig skriver.
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Praktiske betraktninger:
Avvik

Implikasjoner

Ingen

Normale individer bruker bena for å utøve nødvendig kraft
i stigefasen og deretter bringe trykksenteret under kontroll
over støttebunnen når de når stående stilling. Kraften
under stigende fase er omtrent symmetrisk for høyre og
venstre ben.

Økt tid for vektoverføring, redusert anstrengelseskraft
under stigning, overdreven svinging under stående eller
asymmetrisk kraftanstrengelse

Pasienter med unormale funn under STS kan ha en
rekke svekkelser i skjelett-skjelettet, inkludert redusert
bevegelsesområde og fleksibilitet, redusert styrke i
overkropps- og underkropp eller bevegelseskontroll.
Disse pasientene har vanskeligheter med å gå over fra
sittende til stående stilling og kan trenge hjelp under
overgangen for å forhindre fall og skader.

Figur 68: STS Rapporter informasjon.
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Walk Across (WA)
VIKTIG! - Forsikre deg om at du er i stand til å hjelpe pasienten hvis han/hun begynner
å miste balansen, ettersom klinikeren er ansvarlig for sikkerheten til seg selv, pasienten
og andre i det omkringliggende området og utstyret.
Kompatible pakker:

Bertec® Balance Advantage® Functional pakke og Portable Functional.

Mål:

Målet er å bestemme gjennomsnittlig bredde og lengde på hvert trinn, symmetri av høyre og
venstre trinnlengde, og ganghastigheten under en tilstand av stødig gange over balanseplaten.

Protokoll:

Pasienten er pålagt å gå lengden av balanseplaten så raskt som mulig. Totalt tre
tester kan gjennomføres.

Figur 69: WA Ikon.

Pasientinstruksjoner:

“Stå stødig (på den ene siden av platen) før du krysser balanseplaten. Når du blir bedt om å starte, begynn å gå over
balanseplaten og stopp når du har nådd slutten av balanseplaten. Jeg vil gi deg ytterligere instruksjoner etter behov. ”

Protokollprestasjon:

Figur 70: WA Hovedkliniker skjerm.
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> Protokollen skal fullføres med to funksjonelle plater koblet sammen.
> Plasser pasienten fra balanseplaten på siden overfor pasientskjermen.
> Ved å trykke på start, må pasienten gå over platen så raskt som mulig. Pasienten skal gå helt over og stoppe ved
kanten av platen

Forsiktig/Generell vurderingsinformasjon:

> Denne vurderingen er kanskje ikke hensiktsmessig for personer i god form.
> Vurderingen kan avsluttes hvis pasienten begynner å falle ved å stoppe testen manuelt.
> Ikke la pasienten falle –– hjelp pasienten om det er behov for deg.
> Hvis et fall begynner å oppstå, kan klinikeren stoppe testen - prøvedata kan oppbevares eller forkastes.
> Når testen er stoppet, vil klinikeren bli bedt om å velge Fall eller Forkast.
> Dersom FALL velges:
• Testen blir lagret som et FALL.
• Pasienten må da plasseres på nytt for å sikre riktig fotplassering for ytterligere forsøk.
> Dersom FORKAST velges:
• Testen vil ikke bli lagret.
• Pasienten må da plasseres på nytt for å sikre riktig fotplassering for ytterligere forsøk.
> Vurderingsnotater kan opprettes når som helst i tekstboksen Notater (nederst til venstre).

Test gjennomføringsprotokoll:

> Når oppgaven(e) er fullført, kan testen lukkes, eller neste test kan startes.
> Det anbefales at endelige kommentarer legges til på dette tidspunktet.

Testanalyse:

>Genererte rapporter inkluderer:
> Tyngdepunkt sporing
> Stegbredde
• Sideavstand mellom hver fot på påfølgende steg
• Målt i centimeter
> Steglengde
• Avstanden mellom etterfølgende hælslag
• Målt i centimeter
> Hastighet
• Fremover fremdrift
• Målt i centimeter pr. sekund
> Steglengde symmetri
• Bilateral sammenligning av steglengde
• Prosent av total steglengde (venstre og høyre)
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Rapporter:

> Oppsummeringssrapporter
> Oppsummering av pasientens ytelse under en prøveperiode eller prøveserie.
> En grafisk skildring av hvert av de fire analyseområdene.
> Tyngdepunktsporing gjøres for hver travers.
> Poeng sammenlignes ikke med normalen.
> Testkommentarer (hvis de er oppgitt) er tilgjengelige for inkludering i rapporten. Ytterligere testkommentarer kan
også legges til.
> Fremdriftsrapport
> Oppsummering av pasientens prestasjon for en serie tester utført på forskjellige tidspunkter.
> For å se fremdriftsrapporter, klikk på informasjonsikonet i pasientens tidslinje.
> En rullegardinmeny vises og viser tilgjengelige fremdriftsrapporter.
> Fremdriften en pasient gjør med en rapport gis med fremdriftsrapporter som viser resultatene over tid.
> Skrive ut/Lagre
> Velg ønsket protokollrapport fra pasientens tidslinje.
> Mens du ser på rapporten, velger du skriverikonet
for å enten lagre en PDF-fil eller skrive ut på en vanlig skriver.

Praktiske betraktninger:
Avvik

Implikasjoner

Ingen

Gangparametrene, spesielt ganghastighet, har vært knyttet til
daglige aktiviteter (ADL).2Det er vist at de med ganghastighet
på over 55 cm/sek lykkes i 100 % av ADL. I tillegg er
steglengde, bredde og symmetri viktige faktorer for kontroll av
postural stabilitet under ganghastighet.

Økt stegbredde, redusert steglengde, økt trinnasymmetri og
redusert ganghastighet

Unormale funn i WA-testen er følsomme indikatorer på
gangforstyrrelser og den generelle balansefunksjonen.
De kan være forårsaket av ikke-spesifikk nedsatt muskel-,
nevromuskulær og kognitiv svikt.
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Tabell 2: WA Aktivitetsforutsigelser.

Krav til ganglag
Hverdagsaktivitet

Hastighet

Steglengde

Gå over gaten

Over 120 cm/s

----------

Normal spasergang

Over 98 cm/s

----------

Ubegrenset fellesskap

Over 80 cm/s

----------

Ubegrenset husholdning

Over 27 cm/s

----------

Uavhengig av alle overflater

Over 65 cm/s

45 cm

Uavhengig på alle nivåer

Over 40 cm/s

38 cm

Med tilsyn

Over 17-24 cm/s

22 - 32 cm

Med fysisk assistanse

Over 14-23 cm/s

20 - 22 cm

Figur 71: WA Rapporter informasjon.
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Tandem Walk (TW)
VIKTIG! - Forsikre deg om at du er i stand til å hjelpe pasienten hvis han/hun begynner
å miste balansen, ettersom klinikeren er ansvarlig for sikkerheten til seg selv, pasienten
og andre i det omkringliggende området og utstyret.
Kompatible pakker:

Bertec® Balance Advantage® Functional og Functional Portable.

Mål:

Målet er å bestemme stegbredde, ganghastighet, holdningskontroll mens du går med en smal
støttebase.

Protokoll:

Pasienten er plassert i den ene enden av platen og får beskjed om å gå, fra hæl til tå, langs
balanseplatens lengde. Når pasienten når slutten på platen, må han/hun stå stille i flere
flere sekunder til testen er over. Totalt tre tester kan gjennomføres.

Figur 72: TW Ikon.

Pasientinstruksjoner:

"Når du ser " Begynn! " kommando, går du fra hæl til tå (plasser den ene foten rett foran den andre) over platen. Når du
kommer til enden av platen, må du stå så stille som du bare kan til testen er over. Jeg vil gi deg ytterligere instruksjoner etter
behov. ”

Protokollprestasjon:

Figur 73: TW Hovedkliniker skjerm.
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>
>
>
>
>

Protokollen skal fullføres med to funksjonelle plater koblet sammen.
Plasser pasienten på enden av platen, motsatt fra der pasientmonitoren er plassert.
Når du trykker på start, vises "Sitt stille" på pasientskjermen.
Når "Begynn!" kommandoen vises, bør pasienten gå fra hæl til tå så raskt som mulig til de når enden av platen.
I den andre enden av platen bør pasienten stå stille helt til testen avsluttes.

Generell vurderingsinformasjon:

> Tester kan avbrytes når som helst ved å velge Stopp-knappen på klinikerskjermen eller den tredje knappen på den
trådløse fjernkontrollen (Se Figur 52 på side 40). Når en testversjon stoppes, vil programvaren be om operatøren vil
beholde eller forkaste dataene. Data skal forkastes hvis pasienten ikke følger pasientinstruksjonene (snakker, holder
øynene åpne, nyser, osv ...). Data bør oppbevares hvis testen er fullført i henhold til de nevnte spesifikasjonene.
> Vurderingsnotater kan opprettes når som helst i tekstboksen Notater (nederst til venstre).

Test gjennomføringsprotokoll:

> Når oppgaven(e) er fullført, kan testen lukkes, eller neste test kan startes.
> Det anbefales at endelige kommentarer legges til på dette tidspunktet.

Testanalyse:

> Genererte rapporter inkluderer:
> Hastighet
> Stegbredde
• Sideavstand mellom hver fot på påfølgende steg
• Målt i centimeter
> Endesvai
> Røde/Grønne linjer: Resultater som faller utenfor de normale verdiene vil bli representert med solide røde linjer, mens
resultater som faller innenfor de normale verdiene vil bli representert med solide grønne linjer.

Rapporter:

> Oppsummeringssrapporter
> Oppsummering av pasientens ytelse under en prøveperiode eller prøveserie.
> Spor for hver av testene.
> Søylediagrammer som sammenligner resultatene med normative data for stegbredde, endesvai og hastighet.
> Fremdriftsrapport
> Oppsummering av pasientens prestasjon for en serie tester utført på forskjellige tidspunkter.
> For å se fremdriftsrapporter, klikk på informasjonsikonet i pasientens tidslinje.
> En rullegardinmeny vises og viser tilgjengelige fremdriftsrapporter.
> Fremdriften en pasient gjør med en rapport gis med fremdriftsrapporter som viser resultatene over tid.
> Skrive ut/Lagre
> Velg ønsket protokollrapport fra pasientens tidslinje.
> Mens du ser på rapporten, velger du skriverikonet
for å enten lagre en PDF-fil eller skrive ut på en vanlig skriver.
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Praktiske betraktninger:
Avvik

Implikasjoner

Ingen

Tandem ganglag skaper en mer utfordrende oppgave for
holdningskontroll ved å begrense støtten.

Økt stegbredde og redusert hastighet

Pasienter med unormale funn i TW-testen har økt risiko
for fall. Redusert hastighet kan indikere frykt for fall eller
sensorisk funksjonsnedsettelse.

Figur 74: TW Rapporter informasjon.
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Step Quick Turn (SQT)
VIKTIG! - Forsikre deg om at du er i stand til å hjelpe pasienten hvis han/hun begynner
å miste balansen, ettersom klinikeren er ansvarlig for sikkerheten til seg selv, pasienten
og andre i det omkringliggende området og utstyret.
Kompatible pakker:

Bertec® Balance Advantage® Functional og Portable Functional.

Mål:

Målet er å vurdere pasientens evne til å opprettholde postural stabilitet mens du tar to skritt
fremover og tar en rask sving enten til høyre eller til venstre.

Protokoll:

Pasienten er pålagt å fullføre opptil seks tester totalt; tre tester hvor pasienten
får beskjed om å svinge til venstre og tre der pasienten får beskjed om å svinge til høyre.
Spesielt skal pasienten ta to skritt fremover, snu og deretter gå tilbake til start
posisjonen så raskt som mulig.

Pasientinstruksjoner:

Figur 75: SQT Ikon.

“Vennligst stå stille og vent på signal om at testen begynner. Når du ser "Begynn!" kommandoen, ta to skritt fremover, snu
den angitte retningen, og gå tilbake til startposisjonen. Du skal utføre denne bevegelsen så raskt som mulig. Når du kommer
tilbake til startpunktet, må du stå helt stille i flere sekunder. Jeg vil gi deg ytterligere instruksjoner etter behov. ”

Protokollprestasjon:

Figur 76: SQT Hovedkliniker skjerm.
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> Plasser pasienten på enden av platen på motsatt side fra der pasientmonitoren er plassert (pasienten vendt mot
monitoren).
> Velg typen vending du vil fullføre (Eks. (Snu til venstre).
> Når du trykker på start, vises "Sitt stille" på pasientskjermen.
> Når "Begynn!" kommandoen vises, bør pasienten ta to steg, vri den valgte retningen og deretter gå tilbake til
startposisjonen så raskt som mulig.
> Når de har kommet tilbake til startposisjonen, bør de stå der til testen er over.

Generell vurderingsinformasjon:

> Tester kan avbrytes når som helst ved å velge Stopp-knappen på klinikerskjermen eller den tredje knappen på den
trådløse fjernkontrollen (Se Figur 52 på side 40). Når en testversjon stoppes, vil programvaren be om operatøren vil
beholde eller forkaste dataene. Data skal forkastes hvis pasienten ikke følger pasientinstruksjonene (snakker, holder
øynene åpne, nyser, osv ...). Data bør oppbevares hvis testen er fullført i henhold til de nevnte spesifikasjonene.
> Vurderingsnotater kan opprettes når som helst i tekstboksen Notater (nederst til venstre).

Test gjennomføringsprotokoll:

> Når oppgaven(e) er fullført, kan testen lukkes, eller neste test kan startes.
> Det anbefales at endelige kommentarer legges til på dette tidspunktet.

Testanalyse:

> Genererte rapporter inkluderer:
> Tyngdepunkt sporing.
> Vendetid og prosentforskjellen mellom venstre og høyre vendinger.
> Vendesvai og prosentforskjellen i vendesvai for venstre og høyre vending.
> Røde/Grønne linjer: Resultater som faller utenfor de normale verdiene vil bli representert med solide røde linjer, mens
resultater som faller innenfor de normale verdiene vil bli representert med solide grønne linjer.

Rapporter:

> Oppsummeringssrapporter
> Oppsummering av pasientens ytelse under en prøveperiode eller prøveserie.
> En grafisk skildring av hvert av de to analyseområdene.
> Tyngdepunktsporing gjøres for hver travers.
> Poeng blir sammenlignet med normative data som passer med alderen.
> Testkommentarer (hvis de er oppgitt) er tilgjengelige for inkludering i rapporten. Ytterligere testkommentarer kan
også legges til.
> Fremdriftsrapport
> Oppsummering av pasientens prestasjon for en serie tester utført på forskjellige tidspunkter.
> For å se fremdriftsrapporter, klikk på informasjonsikonet i pasientens tidslinje.
> En rullegardinmeny vises og viser tilgjengelige fremdriftsrapporter.
> Fremdriften en pasient gjør med en rapport gis med fremdriftsrapporter som viser resultatene over tid.
> Skrive ut/Lagre
> Velg ønsket protokollrapport fra pasientens tidslinje.
> Mens du ser på rapporten, velger du skriverikonet
for å enten lagre en PDF-fil eller skrive ut på en vanlig skriver.
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Praktiske betraktninger:
Avvik

Implikasjoner

Ingen

Evnen til å endre retning mens du går er viktig i mange
fritidsaktiviteter, som golf eller dans. Det er også viktig for å
oppnå normal gangart og postural stabilitet.

Økt tid, svai eller vekt asymmetri

Pasienter med unormale funn i SQT-testen har økt risiko
for fall under dagliglivets aktiviteter. Sensoriske svekkelser
som syns- eller vestibulære funksjonsnedsettelser (samt
nevrologiske lidelser) kan påvirke ytelsen i SQT-testen.

Figur 77: SQT Rapporter informasjon.
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Step Up and Over (SUO)
VIKTIG! - Forsikre deg om at du er i stand til å hjelpe pasienten hvis han/hun begynner
å miste balansen, ettersom klinikeren er ansvarlig for sikkerheten til seg selv, pasienten
og andre i det omkringliggende området og utstyret.
Kompatible pakker:

Bertec® Balance Advantage® Functional og Portable Functional.

Mål:

Målet er å vurdere pasientens evne til å opprettholde postural stabilitet mens han/hun stiger
opp på og over hindringer.

Protokoll:

Pasienten er pålagt å fullføre opptil seks tester totalt; tre tester med høyre ben for å stige
opp og tre tester med venstre ben for å stige opp. Tester består av at pasienten starter
på balanseplaten, går opp på boksen, svinger det bakre benet opp over boksen og videre ned på
bakken på den andre siden. Testen avsluttes når pasienten når hvilestillingen.

Figur 78: SUO Ikon.

Nødvendig tilbehør:
4” blokk
8” blokk
12” blokk

Pasientinstruksjoner:

“Vennligst stå stille og vent på at testen begynner. Når du ser kommandoen "Begynn!", tar du ett skritt opp på boksen foran deg
og sving deretter det motsatte benet oppover, over boksen og ned på platen. Jeg vil gi deg ytterligere instruksjoner etter behov. ”

Protokollprestasjon:

Figur 79: SUO Hovedkliniker skjerm.
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>
>
>
>
>
>

Stable 4 ", 8” eller 12” blokkene og plasser midt på den lange balanseplaten.
Velg ønsket starttilstand (Eks. Steg opp venstre, ned høyre).
Plasser pasienten foran på blokken, motsatt fra der pasientmonitoren er plassert.
Når du trykker på start, vises "Sitt stille" på pasientskjermen.
Når "Begynn!" kommandoen vises, skal pasienten stige opp på, over og ned av blokken så raskt som mulig.
Når pasienten hviler på den andre siden av blokken, skal pasienten stå stille til slutten av studien.

Generell vurderingsinformasjon:

> Tester kan avbrytes når som helst ved å velge Stopp-knappen på klinikerskjermen eller den tredje knappen på den
trådløse fjernkontrollen (Se Figur 52 på side 40). Når en testversjon stoppes, vil programvaren be om operatøren vil
beholde eller forkaste dataene. Data skal forkastes hvis pasienten ikke følger pasientinstruksjonene (snakker, holder
øynene åpne, nyser, osv ...). Data bør oppbevares hvis testen er fullført i henhold til de nevnte spesifikasjonene.
> Vurderingsnotater kan opprettes når som helst i tekstboksen Notater (nederst til venstre).

Test gjennomføringsprotokoll:

> Når oppgaven(e) er fullført, kan testen lukkes, eller neste test kan startes.
> Det anbefales at endelige kommentarer legges til på dette tidspunktet.
> Klikk på en test på listen (dvs. Steg opp venstre) for å utføre den.

Testanalyse:

Rapporten viser følgende:
> Tyngdepunktsporing av hver fullførte test.
> Lift-Up Index og prosentforskjellen mellom venstre og høyre ben når det brukes som førende bein.
> Bevegelsestid og prosentforskjell mellom venstre og høyre ben.
> Støtindeks og prosentforskjell mellom venstre og høyre ben.
> Røde/Grønne linjer: Resultater som faller utenfor de normale verdiene vil bli representert med solide røde linjer, mens
resultater som faller innenfor de normale verdiene vil bli representert med solide grønne linjer.

Rapporter:

> Oppsummeringssrapporter
> Oppsummering av pasientens ytelse under en prøveperiode eller prøveserie.
> En grafisk skildring av hvert av de tre analyseområdene med numeriske data gitt over hver søyle i
søylediagrammene.
> Tyngdepunktsporing gjøres for hver travers.
> Poeng blir sammenlignet med normative data som passer med alderen.
> Testkommentarer (hvis de er oppgitt) er tilgjengelige for inkludering i rapporten. Ytterligere testkommentarer kan
også legges til.
> Fremdriftsrapport
> Oppsummering av pasientens prestasjon for en serie tester utført på forskjellige tidspunkter.
> For å se fremdriftsrapporter, klikk på informasjonsikonet i pasientens tidslinje.
> En rullegardinmeny vises og viser tilgjengelige fremdriftsrapporter.
> Fremdriften en pasient gjør med en rapport gis med fremdriftsrapporter som viser resultatene over tid.
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> Skrive ut/Lagre
> Velg ønsket protokollrapport fra pasientens tidslinje.
> Mens du ser på rapporten, velger du skriverikonet

for å enten lagre en PDF-fil eller skrive ut på en vanlig skriver.

Praktiske betraktninger:
Avvik

Implikasjoner

Ingen

Evnen til å gå opp på og over hindringer er avgjørende i
oppgaver som å gå i trapper eller å trå over fortauskanter.
Normale SUO-resultater avhenger av styrken og fleksibiliteten
til underbeinene, samt motorisk planlegging på høyere nivå.

Redusert løfteindeks, økt bevegelsestid eller støtindeks.

Pasienter med unormale funn i SUO-testen har økt
risiko for fall under klatring eller stigning i trapper eller
gå over fortauskanter Unormal slagindeks er konsistent
med sensorisk-motoriske svekkelser som involverer
propriosepsjon i underkroppen.3

Figur 80: SUO Rapporter informasjon.
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Forover utfall (FL)
VIKTIG! - Forsikre deg om at du er i stand til å hjelpe pasienten hvis han/hun begynner
å miste balansen, ettersom klinikeren er ansvarlig for sikkerheten til seg selv, pasienten
og andre i det omkringliggende området og utstyret.
Kompatible pakker:

Bertec® Balance Advantage® Functional og Portable Functional.

Mål:

Målet er å vurdere pasientens evne til å kontrollere posutral stabilitet mens han/hun gjør utfall
fremover med enten høyre eller venstre ben.

Protokoll:

Pasienten er pålagt å fullføre opptil tre utfall, ved å bruke både venstre og høyre bein som
førende bein. De blir bedt om å gjøre utfall så langt forover som mulig og så gå tilbake til
startposisjonen så raskt som de klarer.

Pasientinstruksjoner:

Figur 81: FL Ikon.

“Vennligst stå stille og vent på signal om å gjøre utfall. Når du ser "Begynn!" kommando, gjør du utfall fremover med enten
venstre eller høyre ben; gå tilbake til startposisjonen så raskt som mulig. Jeg vil gi deg ytterligere instruksjoner etter behov. ”

Protokollprestasjon:

Figur 82: FL Hovedkliniker skjerm.
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> Plasser pasienten på enden av platen, på motsatt side fra der pasientmonitoren er plassert (pasienten vendt mot
monitoren).
> Velg hvilket bein pasienten skal gjøre utfall med (Eks. Venstre utfall).
> Når du trykker på start, vises "Sitt stille" på pasientskjermen.
> Når "Begynn!" kommandoen vises, skal pasienten gjøre utfall fremover og gå tilbake til startposisjon så raskt som mulig.
> Når de har kommet tilbake til startposisjonen, bør de stå der til testen er over.

Generell vurderingsinformasjon:

> Tester kan avbrytes når som helst ved å velge Stopp-knappen på klinikerskjermen eller den tredje knappen på den
trådløse fjernkontrollen (Se Figur 52 på side 40). Når en testversjon stoppes, vil programvaren be om operatøren vil
beholde eller forkaste dataene. Data skal forkastes hvis pasienten ikke følger pasientinstruksjonene (snakker, holder
øynene åpne, nyser, osv ...). Data bør oppbevares hvis testen er fullført i henhold til de nevnte spesifikasjonene.
> Vurderingsnotater kan opprettes når som helst i tekstboksen Notater (nederst til venstre).

Test gjennomføringsprotokoll:

> Når oppgaven(e) er fullført, kan testen lukkes, eller neste test kan startes.
> Det anbefales at endelige kommentarer legges til på dette tidspunktet.
> Klikk på en test på listen (for eks. steg opp venstre) for å utføre testen.

Testanalyse:

Rapporten viser følgende:
> Avstanden til utfallet og prosentforskjellen mellom utfall med venstre ben og høyre ben.
> Effektindeks
• Kraften som utøves av støtbeinet og prosentforskjellen mellom venstre og høyre bein.
> Kontakttid
• Hvor lang tid utfall-beinet var i kontakt med bakken. Rapporter også prosentforskjellen mellom venstre og høyre
bein.
> Styrkeimpuls
• Tar hensyn til mengden kraft i utfall-beinet og hvor lenge det var i kontakt med bakken, en beregning for hvor
mye arbeid det ble gjort av utfall-beinet.
> Røde/Grønne linjer: Resultater som faller utenfor de normale verdiene vil bli representert med solide røde linjer, mens
resultater som faller innenfor de normale verdiene vil bli representert med solide grønne linjer.

Rapporter:

> Oppsummeringssrapporter
> Oppsummering av pasientens ytelse under en prøveperiode eller prøveserie.
> En grafisk skildring av hvert av de fire analyseområdene med numeriske data gitt over hver søyle i
søylediagrammene.
> Tyngdepunktsporing gjøres for hver travers.
> Poeng blir sammenlignet med normative data som passer med alderen.
> Testkommentarer (hvis de er oppgitt) er tilgjengelige for inkludering i rapporten. Ytterligere testkommentarer kan
også legges til.
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> Fremdriftsrapport
> Oppsummering av pasientens prestasjon for en serie tester utført på forskjellige tidspunkter.
> For å se fremdriftsrapporter, klikk på informasjonsikonet i pasientens tidslinje.
> En rullegardinmeny vises og viser tilgjengelige fremdriftsrapporter.
> Fremdriften en pasient gjør med en rapport gis med fremdriftsrapporter som viser resultatene over tid.
> Skrive ut/Lagre
> Velg ønsket protokollrapport fra pasientens tidslinje.
> Mens du ser på rapporten, velger du skriverikonet
for å enten lagre en PDF-fil eller skrive ut på en vanlig skriver.

Praktiske betraktninger:
Avvik

Implikasjoner

Ingen

Utfall forover er en utfordrende oppgave som krever styrke,
fleksibilitet og motorisk koordinasjon i underkroppen.
Normal FL indikerer muligheten til å delta i rekreasjons- og
arbeidsrelaterte aktiviteter som krever raske steg-oppgaver.

Redusert avstand, økt kontakttid eller kraft og unormal
slagindeks

Pasienter med unormale funn i FL-testen har økt risiko
for fall og skade under oppgaver som krever rask heving
og senkning av underkroppen. Unormale stegstrategier
forårsaker postural kontrollunderskudd og fører til
bevegelseshemming.

Figur 83: FL Rapporter informasjon.
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Flere andre protokoller er tilgjengelige på utvalgte systemer som hjelper til med å evaluere svært atletiske pasienter eller de
som har fått hjernerystelse. Disse inkluderer:
> Balance Concussion Test (COBALT)
> Instrumented Balance Error Scoring System (iBESS)
For å legge til en av de ovennevnte vurderingene i et system, snakk med en Bertec®-salgsrepresentant.
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Concussion Balance Test (COBALT)™
VIKTIG! - Forsikre deg om at du er i stand til å hjelpe pasienten hvis han/hun begynner
å miste balansen, ettersom klinikeren er ansvarlig for sikkerheten til seg selv, pasienten
og andre i det omkringliggende området og utstyret.
Kompatible pakker:

Bertec® Balance Advantage® Essential, Portable Essential, Tender Essential, Functional, Portable Functional.

Mål:

Concussion Balance Test (COBALT) er en varemerkebeskyttet protokoll for funksjonell
balansetesting relatert til mild traumatisk hjerneskade, også kjent som hjernerystelse.
Denne protokollen er designet for å stimulere de visuelle, vestibulære og somatosensoriske
systemene. Pasienten skal stå så stille som mulig under hver tilstand mens balanseplaten måler
svingningsgraden når hvert av balansesystemene stimuleres.

Figur 105: COBALT Ikon.

Protokoll:

Pasienter vil bli bedt om å stå direkte på balanseplaten i halvparten av forholdene og på toppen av skumoverflaten under de
gjenværende forholdene. Totalt åtte forhold er tilgjengelige for testing; hver tilstand består av to 20 sekunders tester. Baseline
tester bør bruke fire forhold, mens det anbefales at tester etter skade skal benytte alle de åtte forholdene. Datainnsamling for
hver test startes etter operatørens skjønn.

Testoppsett:

For å få den mest nøyaktige implementeringen av protokollen, må pasienten rotere hodet 30 grader mot venstre/høyre fra en
nøytral retning (stirrer rett frem). COBALT veggoppheng sett (inkludert som tilbehør, sammen med et målebånd) skal henges
opp fra en tom vegg med bunnkanten som måler 6,3 cm fra gulvet. Denne høyden bør justeres for best mulig å imøtekomme
klinikkens pasienter. Balanseplaten skal være sentrert 6 cm fra veggen. Hensikten med dette er å hjelpe pasienten til å bevege
hele 60 graders bevegelse fra side til side.
Merk: Den trådløse fjernkontrollen som ble brukt til COBALT, er inkludert i kjøpet av et statisk system. Se figur 106 nedenfor
for en visning av fjernkontrollens funksjoner. Merk at mellom tester flytter knapp 1 til neste test og knapp 2 flyttes til forrige test,
mens knapp 1 og 2 begge utfører samme handling for å markere en feil under testversjonen.

1: Merk av feil
2: Merk av feil
3: Forrige test
4: Bytt skjermer

Figur 106: COBALT Fjernfunksjoner.
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Etter å ha plassert COBALT på listen over tester som skal utføres, må du avgjøre om pasienten har hatt hjernerystelse
tidligere. Hvis pasienten har hatt det, angir du datoen for pasientens siste hjernerystelse ved å velge Dato for hjernerystelse
nederst til venstre på skjermen (Figur 107). Ved å klikke på datoen åpnes en kalendermeny. Hvis pasienten ikke har hatt
hjernerystelse før, ignorerer du forrige trinn. Når en dato er angitt for en hjernerystelse (eller ingen dato er valgt for en pasient
uten hjernerystelse), klikker du på Visitt-type nederst til venstre på skjermen. Hvis pasienten har hatt hjernerystelse før, velger
du alternativet Post-Skade etter å ha fulgt trinnene ovenfor. Deretter klikker du OK for å gå til testskjermen. Hvis pasienten
ikke har hatt hjernerystelse før, velger du Baseline-alternativet og klikker OK for å gå til testskjermen.

Figur 107: Oppsett av COBALT testen.

Når du har valgt Ok, klikker du på Start Testserier-knappen. Siden for start av test vises, som vist i figur 108 nedenfor.
For å starte en test, må pasienten stå på platen (som beskrevet) og klikke på den blå ruten som tilsvarer ønsket test.
Pasientinstruksjoner og testinformasjon finner du på de følgende sidene.

Figur 108: Test startside.
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Pasientinstruksjoner:

Pasienter blir bedt om å stå stille med åpne øyne (eller lukkede) og med hendene plassert på hoftene. Sko, sokker og
eventuelt sportsteip bør fjernes før evalueringens start. Følgende betraktes som feil:
> Stige av platen/skummet under testing
> Å bevege føttene på platen/skum i løpet av testing
> Å åpne øynene under deler med testing med lukkede øyne
> Ta hendene vekk fra hoftene i løpet av testing
> Stoppe en hvilken som helst del av den nødvendige oppgaven under testutførelsen (hodesving, armsving, fotstilling)
Testforholdene er merket nedenfor. Det anbefaler å utføre hvert forhold to ganger.
Normal fotstilling: Åpne øyne
> Pasienten blir bedt om å stå stille med føttene plassert i henhold til instruksjonene på skjermen, hendene plassert på
hoftene og se rett frem med åpne øyne (Klinikeren bør vise riktig stilling).
> Etter å ha instruert pasienten, vil klinikeren starte studien.
> Hver gang klinikeren trenger å merke av en feil, må han/hun trykke på knapp 1 eller 2 på den trådløse fjernkontrollen.
Normal fotstilling: Lukkede øyne
> Pasienten blir bedt om å stå stille med føttene plassert i henhold til instruksjonene på skjermen, hendene plassert på
hoftene og øynene lukket (Klinikeren bør vise riktig stilling).
> Etter å ha instruert pasienten, vil klinikeren starte studien.
> Feil registreres av klinikeren som før.
Normal fotstilling: Åpne øyne på skum
> Plasser skum på balanseplaten.
> Utføres på nøyaktig samme måte som den første normale holdningen - Åpne øyne-testversjon.
> Feil registreres av klinikeren som før.
Normal fotstilling: Lukkede øyne på skum
> Plasser skum på balanseplaten.
> Utføres på nøyaktig samme måte som den første normale holdningen - Åpne øyne-testversjon.
> Feil registreres av klinikeren som før.
Normal fotstilling: Riste på hode + Lukkede øyne
> Pasienten blir bedt om å stå stille med føttene plassert i henhold til instruksjonene på skjermen, hendene plassert på
hoftene og øynene lukket (samme som normal fotstilling: Lukkede øyne).
> Pasienten blir deretter bedt om å bevege hodet synkronisert i takt med en metronom (120 slag/min). La pasienten øve
på dette før datainnsamlingen startes.
• Pasienten roterer hodet +/- 30 grader fra nøytral (midt) stilling.
• Hvis metronomens tikkelyd gjør at pasienten blir symptomatisk, kan du trykke på “M” -tasten for å dempe lyden.
> Etter å ha instruert pasienten, vil klinikeren starte studien.
> Feil registreres av klinikeren som før.
> Når testen er avsluttet, må du la deg hvile i 10-20 sekunder før du starter neste test.
Smal fotstilling: Visuell motorisk følsomhet (VMS)
> Pasienten blir bedt om å stå midt på balanseplaten med føttene sammen, begge armene strukket ut foran dem med
hendene sammenklappet og tommelen rett opp. (Klinikeren bør vise riktig stilling).
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> Mens du fokuserer på tommelen, roterer pasienten hele kroppen 30 grader til høyre/venstre (total ekskursjon på 60
grader) synkronisert med en metronom satt til 40 slag/min.
> Når testen er avsluttet, må du la deg hvile i 10-20 sekunder før du starter neste test.
> Feil registreres av klinikeren som før.
Normal fotstilling: Riste på hode + Lukkede øyne på skum
> Plasser skum på balanseplaten.
> Utføres på nøyaktig samme måte som den første riste på hode to ganger + Lukkede øyne.
> Når testen er avsluttet, må du la deg hvile i 10-20 sekunder før du starter neste test.
> Feil registreres av klinikeren som før.

Smal fotstilling: Visuell motorisk følsomhet (VMS) på skum
> Plasser skum på balanseplaten.
> Utføres nøyaktig på samme måte som VMS-testen på den faste overflaten.
> Når testen er avsluttet, må du la deg hvile i 10-20 sekunder før du starter neste test.
> Feil registreres av klinikeren som før.

Test gjennomføringsprotokoll

Når en test er fullført, kan operatøren rette feilpoengene hvis de utilsiktet har valgt eller glemt å poengføre en feil. For å rette
opp feilmengden, velg antall feil (den faktiske poengsummen) og skriv inn den reviderte feilmengden. Denne korreksjonen kan
kun gjøres på tidspunktet for testen; operatøren er ikke i stand til å endre feilpoengene i testrapporten.
Klinikeren kan gå videre til neste vurderingsforsøk når en test er fullført (helst to eller flere ganger). Merknader kan legges til
når som helst ved å endre endagsrapporten.

Testanalyse:

Rapporten viser følgende:
> Trykkpunkt sporing
> Svaipoengsum:
• En objektiv vurdering av COP-bevegelse i løpet av testen.
> # feil
• Hvor mange ganger pasienten beveget seg ut av testposisjonen.
> Tid til første feil
> Røde/Grønne linjer: Resultater som faller utenfor de normale verdiene vil bli representert med solide røde linjer, mens
resultater som faller innenfor de normale verdiene vil bli representert med solide grønne linjer.

Rapporter:

> Oppsummeringssrapporter
> Oppsummering av pasientens prestasjon under en testperiode eller testserie.
> Rapport som inneholder COP-spor, svai-poengsum, antall feil og tid før den første feilen for hver test.
> Sett fra pasientens tidslinje. Et eksempel på en sammendragsrapport for en enkelt dag er inkludert på neste
side.
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> Fremdriftsrapport
> Oppsummering av pasientens prestasjon for en serie tester utført på forskjellige tidspunkter.
> For å se fremdriftsrapporter, klikk på informasjonsikonet i pasientens tidslinje.
> En rullegardinmeny vises og viser tilgjengelige fremdriftsrapporter.
> Fremdriften en pasient gjør med en rapport gis med fremdriftsrapporter som viser resultatene over tid.
> Skrive ut/Lagre
> Velg ønsket protokollrapport fra pasientens tidslinje.
> Mens du ser på rapporten, velger du skriverikonet
for å enten lagre en PDF-fil eller skrive ut på en vanlig skriver.

Figur 109: COBALT Rapporter informasjon.
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Instrumented Balance Error Scoring System (iBESS)

Utviklet av forskere og klinikere ved University of North Carolina’s Sports Medicine Research Laboratory, Chapel Hill, NC 27599-8700

VIKTIG! - Forsikre deg om at du er i stand til å hjelpe pasienten hvis han/hun begynner
å miste balansen, ettersom klinikeren er ansvarlig for sikkerheten til seg selv, pasienten
og andre i det omkringliggende området og utstyret.
Kompatible pakker:
Bertec® Balance Advantage® Essential og Sport pakker.

Mål:
IBESS-testen gir klinikere et raskt og enkelt vurderingsverktøy for objektiv evaluering av
statisk postural stabilitet. Denne vurderingen er en vanlig komponent i styringssystemer
for hjernerystelse.

Protokoll:
Pasienter vil bli bedt om å stå direkte på balanseplaten og oppå skumoverflaten
gjennom hele evalueringen. Totalt åtte tester vil bli utført. Hver test varer i tjue sekunder.
Datainnsamling for hver test startes etter operatørens skjønn. Gjennom hele testens varighet vil
operatøren se etter og registrere spesifikke pasientfeil.

Figur 113: iBESS Ikon.

Pasientinstruksjoner:
Pasienter blir bedt om å stå stille med åpne øyne og med hendene plassert på hoftene. Sko og sportsteip bør fjernes før
evalueringen starter; sokker kan brukes hvis pasienten ønsker å bruke dem.
Pasientfeil inkluderer:
> Ta hendene vekk fra hoftene.
> Åpne øynene.
> Steg, snuble eller fall.
> Abduksjon eller fleksjon av hoften utover 30 grader.
> Løft forfot eller hæl opp fra testoverflaten.
> Forblir ute av riktig testposisjon i mer enn 5 sekunder.

Protokollprestasjon:

Figur 114: iBESS Hovedkliniker skjerm.
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Dobbel beinstilling – Lukkede øyne
> Pasienten blir bedt om å stå stille med føttene samlet (berører hverandre), hendene plassert på hoftene og øynene
lukket (klinikeren bør vise riktig stilling).
> Etter å ha instruert pasienten om det han eller hun må gjøre, kommer klinikeren til å starte testen.
> Hver gang pasienten utfører en feil, vil klinikeren klikke på knapp 1 eller 2 på den trådløse fjernkontrollen.
Tandem stilling – Lukkede øyne
> Pasienten blir bedt om å stå fra hæl til tå med sin ikke-dominerende fot bak den dominerende, med vekten fordelt jevnt
på begge føttene.
> Pasienten blir også bedt om å stå med hendene på hoftene og med lukkede øyne.
> Feil registreres av klinikeren som før.
Tandem stilling + Lukkede øyne på skum
> Utføres på nøyaktig samme måte som den første dobbel beinstilling testen.
Enkel beinstilling, høyre – Lukkede øyne
> Pasienten blir bedt om å stå stille på høyre ben med hendene på hoftene og øynene lukket.
> Feil registreres av klinikeren som før.
Enkel beinstilling, venstre – Lukkede øyne
> Pasienten blir bedt om å stå stille på venstre ben med hendene på hoftene og øynene lukket.
> Feil registreres av klinikeren som før.
Dobbel beinstilling – Lukkede øyne på skum
> Utføres på nøyaktig samme måte som den første dobbel beinstilling testen.
Enkel beinstilling, høyre – Lukkede øyne på skum
> Utføres på nøyaktig samme måte som den første enkle beinstillingen - høyre test.
Enkel beinstilling, venstre – Lukkede øyne på skum
> Utføres på nøyaktig samme måte som den første enkle beinstillingen - venstre test.

Test gjennomføringsprotokoll:
> Når oppgaven(e) er fullført, kan testen lukkes, eller neste test kan startes.
> Det anbefales at endelige kommentarer legges til på dette tidspunktet.
> Klikk på en test på listen (dvs. Åpne øyne, Fast VR) for å utføre den.

Testanalyse:
Rapporten viser følgende:
> Tyngdepunkt sporing for hver travers.
> Røde/Grønne linjer: Resultater som faller utenfor de normale verdiene vil bli representert med solide røde linjer,
mens resultater som faller innenfor de normale verdiene vil bli representert med solide grønne linjer.
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Rapporter:
> Oppsummeringssrapporter
> Oppsummering av pasientens prestasjon under en testperiode eller testserie.
> En grafisk skildring av hvert av de tre analyseområdene med numeriske data gitt over hver søyle i
søylediagrammene.
> Tyngdepunktsporing gjøres for hver travers.
> Poeng blir sammenlignet med normative data som passer med alderen.
> Testkommentarer (hvis de er oppgitt) er tilgjengelige for inkludering i rapporten. Ytterligere testkommentarer kan
også legges til.
> Fremdriftsrapport
> Oppsummering av pasientens prestasjon for en serie tester utført på forskjellige tidspunkter.
> For å se fremdriftsrapporter, klikk på informasjonsikonet i pasientens tidslinje.
> En rullegardinmeny vises og viser tilgjengelige fremdriftsrapporter.
> Fremdriften en pasient gjør med en rapport gis med fremdriftsrapporter som viser resultatene over tid.
> Skrive ut/Lagre
> Velg ønsket protokollrapport fra pasientens tidslinje.
> Mens du ser på rapporten, velger du skriverikonet
for å enten lagre en PDF-fil eller skrive ut på en vanlig skriver.

Figur 115: iBESS Rapporter informasjon.
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Trening
Et bredt spekter av balansetreningsøvelser er tilgjengelig på hver balansepakke. Alle systemene implementerer
versjoner av Sittende, Vektforflyttelse, Rørlighet, Lukket kjede og Hurtigtrening. På grunn av den mindre størrelsen
på Essential balanseplater, er treningen deres begrenset til øvelser som ikke krever utfall, påfølgende trinn eller
stig opp på eller over hindringer. For denne typen treninger tilbyr Functional System størst fleksibilitet og størst
antall øvelser.

Tilrettelegge for en treningsøkt

Treningsskjermmalene er designet for å være enkle å bruke. For å begynne å sette opp en treningsøkt, følg disse trinnene fra
BBA-programmet:
1. Forsikre deg først om at riktig pasient er valgt fra pasientlisten.
2. Deretter velger du Trening-fanen øverst på skjermen. Dette åpner visninger der du finner alle treninger.
3. Treningene er ordnet etter 5 kategorier som vises øverst på skjermen.
• Lukket kjede
• Rørlighet
• Hurtigtrening
• Sittende
• Vektforflyttelse
4. Velg riktig treningskategori fra kategoriene på toppen. Flere alternativer kan vises, for eksempel retning for vektforskyvning,
ønsket ledd for lukket kjede og type rørlighetstrening.
5. Når en treningsgruppe er valgt, vises ikoner som representerer den spesifikke treningen.
6. Fra gruppen med treningsikoner som nå er til stede på skjermen, klikker og drar du ønsket treningsikon til venstre på
skjermen og slipper det i "Serien av tester som skal utføres".
7. Merk: Kun et tilfelle av hver treningsmodul kan lastes inn i en testserie.
8. Den spesifiserte treningen vises da på listen.
9. Alle tilgjengelige alternativer for den valgte treningen vises i boksen "Testalternativer", som ligger rett under listen over
trening du skal utføre.
10. Noen treninger krever at du velger et testalternativ før testserien kan startes. Nødvendige alternativer er uthevet i gult.

Figur 116: Trening fane hovedvisning. Merk tilleggsvalgene for rørlighetstrening.
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Trening/Testvalg:

Ytterligere treningsvalg lar treningsforholdene bli skreddersydd til pasientens
behov. Mulige alternativer er inkludert nedenfor.
Tilbehør
Følgende tilbehør er tilgjengelig for mange av øvelsene.
> 4”, 8” og 12” blokker
> Skumblokk
> Vippeblokk
> Pilatesball
Venstre/Høyre + Prosentandel vektfordeling
Lukket kjede øvelser for ankel, kne og hofte fokuserer på venstre
eller høyre bein. Prosentandel vektfordeling vises i samme boks
valgalternativer. Eksempel: Venstre 30 %.

for

Grenser for stabilitet(LOS)
Pasienten kan utvikle seg fra 25 % til 100 % for ytterligere vanskelighetsgrader.
Endring av prosentvis vanskelighetsgrad justerer hvor langt en pasient
bevege seg for å nå et mål.

må
Figur 117: Testvalg.

Treningstid
Den tilgjengelige tiden varierer fra 1 minutt til 10 minutter. Hver enkelt øvelse kan ha en bestemt tidsgrense. Hvis
konfigurasjonsalternativet "lagre alle rådata" er merket av, vises en advarsel i dette vinduet som minner brukeren om at alle
data blir lagret, og at dette alternativet vil akselerere utvidelsen av databasen.
Tempo
Tempo varierer fra 1 sekund til 15 sekunder.
> Ved forespørsel: Målet vil bevege seg fra ett mål til det neste når hvert mål er nådd.
> Vilkårlig tempo: Målet vil bevege seg innenfor et forhåndsvalgt tidsområde fra 1 sekund til 15 sekunder.
> Ingen tempo: Målet vil være i ro. Pasienten kan bli muntlig instruert om å gjøre endringene mellom målene, eller andre
stimuli kan brukes til å instruere pasienten om å bevege seg mellom målene. Ingen samsvarspoeng genereres i dette
formatet.
Vis rutenett
Rutenettet viser LOS-ellipsen med den valgte prosentandelen av det teoretiske maksimumet.
Pip ved fremdrift
En lydindikator vil bli gitt når målet er avansert. Hvis denne boksen ikke er krysset av, vil det ikke være noen lydindikator.
Vilkårlige mål
En større vanskelighetsgrad er mulig når pasienten ikke klarer å forutse plasseringen av neste mål. For å gi en større
vanskelighetsgrad, krysser du av i denne boksen.
Steglengde
Steglengden kan velges i flere treningsøvelser som omfatter stepping. Justering av vanskelighetsgraden er basert på valg av
skrittlengde: Liten, middels eller stor.
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Laste, lagre og se en treningsrapport

Lagring: en hvilken som helst liste med treninger som er valgt, kan lagres for bruk med flere pasienter.
For å lagre listen:
> Velg treningen ved å plassere dem i venstre kolonne.
> Angi alternativene for hver av treningsøvelsene.
> Velg lagre-ikonet
og gi listen et unikt navn.
Velg en lagret liste:
> Velg Trening-fanen.
> Velg last inn fra eksisterende testserie.
> Legg til seriene du vil bruke.
For å se en lagret liste:
> Klikk på i-ikonet på klinikerens hjemmeskjerm. Hvis aktuelt, vil en liste med tidligere treningsrapporter bli oppført.

Samsvarspoeng

Samsvarspoeng: et middel til å spore pasientens prestasjon og fremgang basert på følgende beregninger.
> Spesifiserte tempoøvelser: en representasjon av prosentandelen mål som ble nådd under treningsøvelsen. Eksempel:
hvis tempoet ble satt til 2 sekunder og treningstiden er satt til 1 minutt, bytter målet totalt 30 ganger. Hvis pasienten når
målet 19 ganger i løpet av 1 minutt, oppnås poengsummen 63,3 %.
> Ingen tempo:
• Enkeltmål Overholdelsespoengsummen er gitt i prosent av hvor lenge pasienten er i stand til å holde seg innenfor
målet.
• Flere mål: Ingen samsvarende poengsum er tilgjengelig.
> Ved forespørsel: Siden det ikke er valgt noen tempo-tid, og bevegelsen fra mål til mål er informasjon som påbegynnes
av pasienten, blir overgangstiden beregnet og beregnet som samsvarspoeng.
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Visuelle treningsvalg
Bertec Prime IVR-systemet inkluderer en oppslukende dom. Ytterligere visuelle alternativer å vise i domen er tilgjengelige for
trening. Dette gjør at brukeren kan variere vanskelighetsgraden til den valgte treningen.

Kamera vinning

Kontrollerer hvor mye de virtuelle omgivelsene roterer mens det utføres en treningsprotokoll.
•
•
•

En innstilling på 0 betyr at omgivelsene er stille.
En innstilling på 2 roterer omgivelsene dobbelt så mye som det pasienten lener seg.
En innstilling på -2 roterer omgivelsene dobbelt så mye som pasienten lener seg (men i motsatt retning).

Scene

Lar brukeren velge hvilken scene som skal brukes for den spesifikke treningen som er valgt. Scenene som kan brukes som
bakgrunn med de fleste treningsmoduler er inkludert i figurene 118, 119 og 120.
Scenene som kan brukes som bakgrunn med de fleste treningsmoduler er inkludert i figurene 118 og 119.

Figur 118: Bergvegg

Figur 119: Rutete rom

Figur 120: Optokinetisk strøm

Rørlighetsvinning eller styrkevinning

Kontrollerer hvor mye COG-markøren beveger seg basert på pasientens faktiske COG.
•
•
•

En innstilling på 1 betyr at COG på skjermen vil bevege seg i samme hastighet som pasientens faktiske COG
En innstilling på 2 betyr at COG på skjermen vil bevege seg i dobbelt så stor hastighet som pasientens faktiske COG
En innstilling på 0,5 betyr at COG på skjermen vil bevege seg i halv hastighet som pasientens faktiske COG
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Trening

IVR Treningsmoduler
Bertec Prime IVR-systemet inkluderer en oppslukende dom. Ytterligere
visjonstreningsmoduler er tilgjengelige for dette systemet.

Visning
Slott-scene
Visuell trening designet for å hjelpe pasienten til å tilpasse seg visuell
stimulus under balansetreningsøvelser.
> Mål: Basert på klinikerens preferanse, er målet at pasienten skal treffe
eller bomme på alle monstermålene ved hjelp av COG-markøren.
> mStroop Test: Under trening vil et ord blinke foran pasienten, slik at
han/hun kan gjenkjenne en av to ting; fargen eller teksten. Klinikeren vil
deretter vurdere og registrere om pasientens respons var riktig.

Figur 121: Slott-scene

Figur 122: Slott-scene valg
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Trening

Flyvning
Visuell trening designet for å hjelpe pasienten med å tilpasse seg visuell
stimulus under balanseøvelser.
> Mål: Pasienten bør bruke tyngdepunktet til å fly flyet gjennom de gyldne
ringene.

Figur 123: Flyvning.

Figur 124: Flyvningsvalg.
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Trening

Varehylle i matbutikk
Visuell scene designet for å hjelpe pasienten med å tilpasse seg visuell
stimulans under balansetreninger.
> Mål: Pasienten bør bruke sin COG for å opprettholde balanse og bytte
rundt på boksmålene dersom/når de nærmer seg dem.

Figur 125: Visuell flyt - Matbutikk.

Figur 126: Matbutikk valg.
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Trening

Optokinetisk strøm og uendelig tunnel
Visuell scene designet for å hjelpe pasienten med å tilpasse seg visuell
stimulans under balansetreninger.
> Mål: Pasienten skal opprettholde balansen mens han/hun er inne i
scenen.

Figur 127: Optokinetisk strøm

Figur 128: Optokinetisk strøm valg
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Trening

Balanse og rørlighetstrening
Hurtigtrening

Treningsøvelser designet for raskt og enkelt kunne oppfylle de grunnleggende behovene for trening.
> Tilbehør: Ingen
> Mål: Rask og enkel tilgang til grunnleggende treningsøvelser
> Statiske systemer: Alle
> Underkategorier: Ingen

Figur 131: Eksempler på hurtigtrening
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Trening

Vektforflyttelse

Retningsretninger i de fire hovedretningene (fremover, bakover, venstre eller høyre)
> Tilbehør: Skum, treblokker, vippeblokk
> Mål: Utfordre retningen og avstanden til frivillig bevegelse
> Statiske systemer: Alle
> Underkategorier: Forover, bakover, venstre, høyre

Figur 126: Eksempel på vektforflyttelse trening.
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Trening

Sittende trening

Trening utført i sittende stilling
> Tilbehør: Skum, treblokker, vippeblokk
> Mål: Koordiner kjernestabilitet, pre-ambulerende aktiviteter
> Statiske systemer: Alle
> Underkategorier: Ingen, men generelt oppdelt i midthold, vektforskyvninger, sirkler, torsorotasjon og marsjering

Figur 124: Eksempler på sittende trening
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Rørlighetstrening

Treningsaktiviteter fra sittende gjennom full stepping bevegelse
> Tilbehør: Skum, treblokker, vippeblokk
> Mål: Koordinering av Sit to Stand-bevegelsen, start gjennom ferdighetene i dagliglivets rørlighetsaktiviteter
> Statiske systemer: Fullrørlighets øvelsesprotokoller er tilgjengelig på det funksjonelle systemet, et utvalg av
rørlighetsøvelses protokoller er tilgjengelig på de statiske systemene
> Underkategorier: Dips, Sit to Stand, Stepping, Step opp/ned

Figur 125: Eksempler på bevegelighetstrening
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Trening

Lukket kjede trening

Treningsøvelser spesifikke for ankel, kne, hofte og rygg vektfordelende protokoll
> Tilbehør: Skum, treblokker, vippeblokk
> Mål: Øke bevegelsesområdet og vektfordelingskapasiteten til det valgte området
> Statiske systemer: Fullstendig lukket kjedeøvelsesprotokoller er tilgjengelige på det funksjonelle systemet. Et utvalg av
lukket kjedeøvelsesprotokoller er tilgjengelige på det statiske systemet.
> Underkategorier: Ankel, kne, hofte, rygg

Figur 127: Eksempler på ankeltrening

Figur 128: Eksempler på knetrening
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Trening

Figur 129: Eksempler på hoftetrening

Figur 130: Eksempler på ryggtrening
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Bertec Balance Advantage Static System Sikkerhet
Denne veiledningen inneholder informasjon, advarsler og advarsler som må følges for å sikre sikker prestasjon ved de statiske
systemene. Lokale myndigheters regler og forskrifter, hvis aktuelt, bør følges til enhver tid.

Brukt symbol
Symbol

Beskrivelse
Les disse instruksjonene nøye før bruk

Vis forsiktighet

Obligatorisk handling

Høyspenning

Strøm på

Strøm av

Jord (Jording)

Vekselstrøm

Sikring

Type BF anvendte deler

I samsvar med direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr og RoHS-direktiv (2011/65/EF)
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Symbol

Beskrivelse
Elektronisk utstyr som omfattes av direktiv 2002/96/EF om avfall elektrisk og elektronisk
utstyr (WEEE).
Alle elektriske og elektriske produkter, batterier og akkumulatorer må tas til separat innsamling på slutten av deres levetid. Kravet gjelder i EU. Ikke kast disse produktene som
usortert kommunalt avfall.
Du kan returnere enheten til Bertec eller til en hvilken som helst Bertec-leverandør. Du kan
også kontakte lokale myndigheter for råd om avhending.
Fjernkontrollen din er programmert til å fungere med et statisk system.

Fjernkontrollen din er programmert til å fungere med et dynamisk system.

Fjernkontrollen din er programmert til å fungere med Bertec Vision Advantage (BVA).

Katalognummer
(bruk i samsvar med ISO 15223-1)
Serienummer
(bruk i samsvar med ISO 15223-1)
Godkjent EU-representant i Den europeiske union
(bruk i samsvar med ISO 15223-1)
Se bruksanvisningen
(bruk i samsvar med IEC 60601-1)
Indikerer produsenten av enheten
Inkluderer produsentens navn og adresse
(bruk i samsvar med ISO 15223-1)
Produsentens produksjonsdato
(bruk i samsvar med ISO 15223-1)
Direkte strøm
(bruk i samsvar med IEC 60601-1)

PÅ/AV (Power/Stand-by)
(bruk i samsvar med IEC 60601-1)
Sikker arbeidsbelastning for utstyr
XXX indikerer spesifikk vekt
(brukt i samsvar med IEC 60601-1, Cl. 7.2.21)
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Statisk systemsikkerhet

Varslingsmerknader

Bertec Balance Advantage-produkter er ikke designet for å brukes sammen med enheter som ikke er godkjent av Bertec. Alle
deler av Bertec Balance Advantage-systempakningene som er representert her, er egnet for bruk i pasientmiljøet.

Merknad 1	ADVARSEL: Føderal lov begrenser denne enheten til salg av eller etter ordre fra lege. Når fore- skrevet
for terapeutiske formål, bør en lege tydelig definere parametrene for bruk (dvs. total arbeidsbelastning,
maksimal hjertefrekvens osv.) for å redusere risikoen for pasientskade.

Merknad 2	Les denne brukerhåndboken grundig før du bruker ditt Bertec® system. Dersom du unnlater å lese
instruksjonene før bruk kan det resultere i å følge upassende testprosedyrer, noe som påvirker
testresultatene.

Merknad 3 	BBA-systemet skal bare brukes som spesifisert i brukerhåndboken.
Merknad 4 	En sikkerhetssele må bæres av pasienten til enhver tid når de fullfører en protokoll ved BBA Prime IVR
systemet. Riktig bruk av gangbeltet bør oppnås ved å bruke bransjestandarder.

Merknad 5 	Bruk kun godkjente strømforsyninger.
Merknad 6 	ADVARSEL: For å unngå fare for elektrisk støt, må BBA-systemer kun kobles til riktig jordede strømkilder,

slik som den medfølgende pasient isoleringstransformatoren, avhengig av produktet ditt. Kun elementer som
er spesifisert som en del av systemet, eller er kompatible med systemet, skal kobles til.

Merknad 7 	Bruk biokompatible skoovertrekk med systemet. Skoovertrekk er til engangsbruk og bør kastes etter hver
pasient.

Merknad 8 	Forsikre deg om at barn er under oppsyn i nærheten av utstyret og at ubrukte beholdere er dekket av
barnevennlige dekker.

Merknad 9 	Ingen av Bertec-systemdelene kan repareres av brukeren. For sikkerhets skyld, og for ikke å annullere
garantien, skal systemet kun brukes av autorisert servicepersonell. I tilfelle feil, vennligst utarbeid en
detaljert beskrivelse av feilen(e) og kontakt leverandøren din. Ikke bruk en defekt enhet.

Merknad 10	Hold Bertec Balance Advantage-systemer borte fra væsker. Ikke la fukt komme inn i enheten.
Merknad 11	Ikke bruk enheten i nærheten av brennbare anestetika (gasser).
Merknad 12	Ingen deler kan spises, brennes eller på noen måte brukes til andre formål enn posturografi og
balansetesting.

Merknad 13	Bertec Balance Advantage Static Systems kan kastes som vanlig elektronisk avfall, i henhold til lokale
forskrifter.

Merknad 14	For å overholde EN 60601-1-1, må datamaskinen, skriveren osv. være koblet til isolasjonstransformatoren.
Merknad 15	Installasjon av tredjeparts programvare (applikasjoner, programmer eller verktøy) enn de som er spesifisert
av Bertec kan kompromittere sikkerheten til systemets effektivitet.
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Merknad 16	Enheten kobles fra strømnettet ved å trekke støpselet fra stikkontakten.
Merknad 17	Isolasjonstransformatoren skal kobles til en stikkontakt. Skjøteledninger for strømuttak (MSPO) forskjellige
fra de som følger med systemet, bør ikke brukes i kombinasjon med isolasjonstransformatoren. Flere
stikkontakter som leveres som en del av systemet skal ikke plasseres på gulvet. Maksimal belastning for
strømlisten som følger med systemet er 125V, 15A.

Merknad 18	Kun projektorens strømforsyning, laptopens/datamaskinens strømforsyning og skriverens strømforsyning

skal være tilkoblet til isoleringstransformatoren. Ikke koble andre enheter til isoleringstransformatoen. Koble
til andre enheter til isolasjonstransformatoren kan overbelaste isolasjonstransformatoren og resultere i at en
sikring går eller uopprettelig skade på isoleringstransformatoren.

Merknad 19	Ikke koble systemkomponenter direkte til veggkontakter. Ved og ikke bruke isolasjonstransformatoren som
følger med, risikerer du pasienten og operatøren for å bli utsatt for strøm eller elektrisk støt.

Merknad 20	Det statiske systemet må installeres og tas i bruk i henhold til EMC-informasjonen gitt i denne håndboken.

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke medisinsk elektrisk utstyr. Statiske systemer kan
forstyrres av annet utstyr med CISPR-utslippskrav.

Merknad 21	Bruk av annet tilbehør og kabler enn det som er spesifisert i tilbehørslisten kan føre til økte utslipp eller
minsket systemimunitet.

Merknad 22	Utslippskarakteristikkene til dette utstyret gjør det egnet for bruk i industriområder og sykehus. Dersom det
brukes i et boligmiljø (som CISPR II klasse B vanligvis kreves for), kan dette utstyret ikke tilby tilstrekkelig
beskyttelse av radiofrekvente kommunikasjonstjenester. Det kan hende at brukeren må iverksette
avbøtende tiltak, for eksempel å omlegge eller orientere utstyret.

Merknad 23	ADVARSEL: Ingen ekstra nettverks-/datakobling skal gjøres utenfor det som er designet for Bertec Balance

Advantage Dynamic System. I henhold til IEC 60601-1 standarder, vil dette systemet kun være trådløst koblet
til internett. Hvis anlegget ditt er sykehus eller universitet, vennligst kontakt Bertec support for å diskutere ditt
spesifikke miljø og forhold, slik at vi kan tilby den beste løsningen for synkronisering av databaser.

Merknad 24	Prime IVR (TM) og statiske systembalanseplater er kun ment å være koblet til spesifisert datamaskin, som
er testet som en del av ME-utstyret.

Produsentens ansvar
Produsenten skal bare anses som ansvarlig for innvirkningene på utstyrets sikkerhet, pålitelighet og prestasjon hvis:
> Alle monteringsoperasjoner, utvidelser, omjusteringer, modifikasjoner eller reparasjoner utføres av utstyrsprodusenten
eller personalet som er autorisert av produsenten.
> Den elektriske installasjonen som utstyret er koblet til oppfyller EN/IEC-kravene.
> Utstyret brukes i samsvar med bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å fraskrive seg alt ansvar for driftssikkerhet, pålitelighet og prestasjon ved utstyr som
brukes eller repareres av andre parter.
Bertec® Balance Advantage® Brukerhåndbok
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Driftsmiljø
Disse systemene er egnet for bruk i pasientmiljøet.
Temperatur: +15° C til +35° C (+59° F til +95° F)
Rel. Luftfuktighet: 30 til 90 %, ikke-kondenserende
Lufttrykk: 600 hPa til 1060 hPa
Anvendelse ved temperaturer under -20 ° C (-4 ° F) eller
høyere
+60° C (+140° F) kan forårsake skade

Isoleringstransformator

Powertronix Isolation Station AC/DC Adapter
Inngående spenning: 115(120)/ 230 (240) VAC - 50/60Hz
Inngangsstrøm: 2.7A / 1.35A
Lekkasjestrøm: < 100-A
Utgående spenning: 115 (120) / 230 (240) VAC
Utgående strøm: 2.6A / 1.3A
Stikkontakt: IEC 320

Driftsmodus

Warm-up time: <5 minutter
Bruksmodus: Kontinuerlig

Oppbevaring og håndtering

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

Standarder

Sikkerhet: IEC 60601-1, Klasse I, Type B, IPXO
System: IEC 60601-1
EMC: IEC 60601-1-2

Inngående spenningskonfigurasjon
Konfigureres på fabrikken

Inntak (50/60 Hz)

Utgang

100 -120 VAC

120 VAC

220 - 240 VAC

120 VAC

Advarsel Kontroller inngangsspenning før du starter systemet
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Veiledning og produsentens erklæringstabell
Bertec Balance Advantage Static Systems er en del av et medisinsk elektrisk system og er underlagt spesielle sikkerhetsregler. Av denne grunn bør installasjons- og bruksanvisningen i dette dokumentet følges nøye.
Veiledning og erklæring fra produsent - elektromagnetiske utslipp for alt utstyr og systemer
Bertec Balance Advantage Static Systems er ment for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert under. Brukeren av Static
Systems bør sikre at det brukes i et slikt miljø.

Test av utslipp

Samsvar

Elektromagnetisk miljø - veiledning

RF-utslipp

Gruppe 1

Bertec Balance Advantage Static Systems bruker RF-energi bare til

CISPR 11
RF-utslipp

interne funksjoner. Enhetens RF-utslipp er derfor svært lave og det
Klasse A

CISPR 11
Harmoniske utslipp

Klasse A

IEC 61000-3-2

er ikke sannsynlig at de kan forårsake interferens i elektronisk utstyr
i nærheten.
Bertec Balance Advantage Static Systems er egnet for bruk i industriområder og sykehus. Hvis det brukes i et boligmiljø (som det normalt kreves CISPR II klasse B), kan dette utstyret ikke gi tilstrekkelig

Spenningssvingninger/
flimring
IEC-emisjoner

Overholder

beskyttelse for radiofrekvente kommunikasjonstjenester. Det kan
hende at brukeren må iverksette dempende tiltak, for eksempel å
legge om eller omorganisere utstyret.

61000-3-3
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Veiledning og erklæring fra produsent - elektromagnetiske immunitet for alt utstyr og systemer
Bertec Balance Advantage Static Systems er ment for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert under. Brukeren av Static
Systems bør sikre at det brukes i et slikt miljø.

Test av utslipp

IEC 60601
testnivå

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø - veiledning

Elektrostatisk utladning:

+/- 6 kV kontakt

+/- 6 kV kontakt

Gulv skal være av tre, betong eller

(ESD)

+/- 8 kV luft

+/- 8 kV luft

keramiske fliser. Dersom gulvet er dekket

IEC 61000-4-2

med syntetisk material, bør den relative
luftfuktigheten være minst 30 %

Elektrisk rask transient/

± 2 kV for strømforsynings

± 2 kV for strømforsynings

Strømkvaliteten skal være av til bruk i et

økning IEC 61000-4-

ledninger +/- 1 kV for inngangs-/

ledninger +/- 1 kV for inn-

typisk kommersielt eller sykehusmiljø.

4

utgangs

gangs-/utgangsledninger

ledninger

ledninger

+/- 1 kV linje(r) til linje(r)

+/- 1 kV linje(r) til linje(r)

Strømkvaliteten skal være av til bruk i et

+/- 2 kV linje(r) til jording

+/- 2 kV linje(r) til jording

typisk kommersielt eller sykehusmiljø.

Spenningsfall, korte avbrudd

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

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

Strømkvaliteten skal være av til bruk i et

og spennings-

for 0,5 syklus

for 0.5 syklus

typisk kommersielt eller sykehusmiljø.

variasjoner i strømforsynin-

40 % UT (60 % fall i UT)

40 % UT (60 % fall i UT)

Hvis brukeren av Bertec Dynamic Static

gens

for 5 sykluser

for 5 sykluser

Systems krever kontinuerlig drift under

inngangslinjer IEC

70 % UT (30 % fall i UT)

70 % UT (30 % fall i UT)

veldig lange strømbrudd, anbefales det

61000-4-11

for 25 sykluser

for 25 sykluser

at dynamiske systemer får strøm fra et

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

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

avbruddsfri strømforsyning eller batteri.

i5s

i5s

3 A/m

Svøpte magnetfelt

Kraftfrekvens magnetfelt skal være på

for AAMI

et nivå som er karakteristisk for vanlig

Overspenning IEC 61000-4-5

Kraftfrekvens
(50/60 Hz) magnetisk
felt

plassering i et typisk kommersielt eller

IEC 61000-4-8

sykehusmiljø.
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Veiledning og erklæring fra produsent - elektromagnetiske immunitet - for utstyr og systemer
som IKKE er livsstøttende
Bertec Balance Advantage Static Systems er ment for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert under. Brukeren av Static
Systems bør sikre at det brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest

IEC 60601
testnivå

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø - veiledning

Ledet RF

3 Vrms 150 kHz til 80

3 Vrms

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjons

IEC 61000-4-6

MHz

utstyr bør ikke brukes nærmere noen

Utstrålt RF

3 V/m 80 MHz til 2,5 GHz

av delene av Static Systems, inkludert

IEC 61000-4-3

kabler, enn den anbefalte avstanden som
er beregnet med ligningen som gjelder
frekvensen til senderen.
Anbefalt avstand:
d = 1.17 √P
d = .5 √P (80 MHz til 800 MHz)
d = 1 √P (80 MHz til 2.5 GHz)
hvor P er maksimal utgangseffekt
vurdering av senderen i watt (W)
ifølge produsenten av senderen og
d er anbefalt separasjonsavstand
i meter (m). Feltstyrker fra faste
RF-sendere, som bestemt ved en
elektromagnetisk undersøkelse, bør
være mindre enn samsvarsnivået i hver
frekvensrekkevidde. b Forstyrrelser kan
forekomme i nærheten av utstyr merket
med dette symbolet:

Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyere frekvensområdet.
Merknad 2: Disse retningslinjene gjelder ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk overføring påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer,
objekter og mennesker. Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz, bør feltstyrker være mindre enn 3 V/m. Overensstemmelsesnivåene
i ISM-frekvensbåndene mellom 150 kHz og 80 MHz og i frekvensområdet 80 MHz til 2,5 GHz er ment å redusere sannsynligheten for at
mobilt/bærbart kommunikasjonsutstyr kan forårsake forstyrrelser hvis det utilsiktet føres inn i pasientområder. Av denne grunn brukes en
tilleggsfaktor på 10/3 for å beregne anbefalt separasjonsavstand for sendere i disse frekvensområdene.
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Anbefalte avstander mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr
og Bertec Balance Advantage Static Systems
Bertec Balance Advantage Systems er ment for bruk i et elektromagnetisk miljø hvor utstrålte RF-forstyrrelser er kontrollert. Kunden eller
brukeren av Static Systems kan hjelpe til med å forhindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde en minimum avstand mellom
bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og Static Systems som anbefalt under, i henhold til maksimal utgående effekt fra
kommunikasjonsutstyret.

Avstand mellom i henhold til frekvens fra sender [m]

Nominell maksimal ytelse
senderens kraft (W)

150 kHz til 80 MHz

80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 2,5 GHz

Nominell maksimal ytelse

150 kHz til 80 MHz

80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 2,5 GHz

senderens kraft (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 med en maksimal utgangseffekt som ikke er nevnt ovenfor, anbefales anbefalt separasjonsavstand d i meter
(m) kan estimeres ved hjelp av ligningen som gjelder frekvensen til senderen, der P er maksimal utgang
strømverdien til senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen.

Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyere frekvensområdet.
Merknad 2: ISM (industrielle, vitenskapelige og medisinske) bånd mellom 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.
Merknad 3: En tilleggsfaktor på 10/3 er innlemmet i formelen som brukes til å beregne den anbefalte separasjonsavstanden for sendere i
ISM-frekvensbåndene mellom 150 kHz og 80 MHz og i frekvensområdet 80 MHz til 2,5 GHz for å redusere sannsynligheten for at mobil /
bærbart kommunikasjonsutstyr kan forårsake forstyrrelser hvis det uforvarende føres inn i pasientområder.
Merknad 4: Disse retningslinjene gjelder ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk overføring påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra
strukturer, objekter og mennesker.
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Tilbehør og ledninger
Vare

Opprinnelse

Avslutning

Nr.

Skjermet HDMI-ledning (4,5 m)

Projektor

Tårn-PC

1

AC strømledning med ferritt (4,5 m)

Prosjektor

UPS

1

USB A til B ledning (3 m)

Balanseplate

Tårn-PC/Laptop

1 eller 2

USB A til B ledning (3 m)

Blekkskriver

Tårn-PC

1

AC strømledning (1,5 m)

Blekkskriver

UPS

1

AC strømledning (3 m)

Vegg hoved

Isoleringstransformator

1

AC strømledning (1,8 m)

Tårn-PC/Laptop

UPS

1

AC strømledning (1,8 m)

Monitor

UPS

1

Kabelbunt - Audio, USB, DVI (1,8 m)

Monitor

Tårn-PC

1

Delnummer

Delnavn

37P-0082

Utskiftningslampe for projektor

36P-0147

Fjernkontroll for projektor

37P-0005

22-tommers LED-berøringsskjerm

37P-0019

Ergotron Power Strip, 6 uttak, 125VAC 15A

37P-0003

Voyageur komplett system-PC, Dynamic System

37P-0022

HP Envy 4520 e-All-in-One skriver

37P-0023

Mus og tastatur med ledning, Logitech

37P-0024

Webcam 500 5MP Kamera

80P-0009

Balance Advantage Static brukerhåndbok

80P-0001

Balance Advantage rask oppstartsguide

20S-0560

Hygieniske skoovertrekk - 100 stykk

37P-0029

SMKlink trådløs fjernkontroll

97P-0076

Standard Balance Advantage skumblokk med dekke

37P-0074

United States - APC Back-UPS Pro 1500VA UPS Batteri Backup og overspenningsvern (BR1500G)

31P-0139

Powertronix Transformer, Isolasjon, 115 til 230 VAC, 50/60 Hz, 1000 VA

31P-0140

Powertronix Transformer, Isolasjon, 115 til 230 VAC, 50/60 Hz, 600 VA

BP5046 Dual

Grunnleggende balanseplate

BP5076 Dual

Funksjonell balanseplate

02P-0309

BP5076 Indekseringsplate

37P-0053

4-uttaks USB hub

97P-0031

Vippeblokk i tre for Balance Advantage Systems

97P-0032

Balanseblokk sett
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Vedlegg A: Forkortelser og ordliste
Akustisk nevrom: (Også kalt vestibulært schwannom) En godartet svulst som vokser på vestibule-cochlea nerve. Når den
vokser, komprimerer den nerven. Det kan føre til hørselstap, tinnitus, svimmelhet og tap av balanse.
Ataksi: Ukoordinering.
Hørsels-: Har med hørselen å gjøre.
Godartet paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV): En tilstand som skyldes løst rusk (otoconia) som samler seg i en del av
det indre øret. Med hodebevegelse forskyver den fordrevne otoconia: sender falske signaler til hjernen.
Canalith-reposisjoneringsmanøvrer: Behandlinger ment å flytte fordrevet otoconia fra den berørte halvcirkelformede
kanalen til utricle.
Tyngdepunkt: Representerer fokuset på gravitasjonskreftene på kroppen til en person, vanligvis plassert i en stående person
på S1-S2-nivå, rett foran til ankelleddet.
Tyngdepunkt svaihastighet: Den totale avstanden som tyngdepunktet har tilbakelagt, delt på tidspunktet for bevegelsen.
Cerebellum: Del av bakhjernen som modulerer balanse, lemmer og øyebevegelse.
Cochlea: Den sneglehusformede delen av det indre øret. Her ligger hårcellene som brukes i hørselen.
Sammensatt gjennomsnittlig tyngdepunkt svaihastighet: Gjennomsnittet av gjennomsnittlig senter for tyngdepunktet
svaihastighet scorer for alle forholdene, deretter delt på antall forhold.
Diplopia: Dobbeltsyn.
Retningskontroll: En måling av hvor mye av pasientens bevegelse var i målretningen.
Disequilibrium: Subjektiv følelse av ustabilitet.
Svimmelhet: Ikke-spesifikt begrep som omfatter følelser av ubalanse, at rommet går rundt og svimmelhet.
Sluttpunkts ekskursjon: En måling av hvor langt pasienten lener seg mot målet på første forsøk.
Endesvai: Målt for Tandem Walk, mengden sving av COG på slutten av Tandem Walk-prøveperioden.
Øretrompet: Røret som går fra mellomøret til svelget. Funksjonen til øretrompeten er å beskytte, lufte og tømme mellomøret
og mastoiden. Øretrompeten gjør at gasstrykket i mellomørehulen justeres i forhold til det ytre lufttrykket.
Forover utfall (FL): Vurderingen kvantifiserer pasientens evne til å kontrollere kroppsvekten mens han/hun gjør utfall forover
med ett ben. Pasienten får beskjed om å springe/gå fremover på ett ben, og deretter skyve bakover med det benet til den
opprinnelige stående stillingen. FL måles separat for hvert ben, avstanden til utfallet, så vel som profilen til den vertikale
kraften som utøves ved benet i utfall (kraftimpuls) under landings- og skyvfasene ved utfallet.
Tilvenning: En ervervet toleranse oppnådd ved gjentatt eksponering for en bestemt stimulus.
Ubalanse: Observerbar ustabilitet.
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Effektindeks: Målt i trinn opp/over som kraften ved bakbenet når det treffer bakken på den andre siden av blokken.
Labyrint: Henviser til det indre øret som inkluderer cochlea og vestibulære organer.
Labyrintitt: En betennelse i det indre øret, som er forårsaket av spredning av bakterielle eller virusinfeksjoner fra hodet
eller luftveier inn i det indre øret, forårsaker svimmelhet eller følelse av bevegelsessykdom forårsaket av forstyrrelse av sansen
av balanse.
Lateropulsion: Tendens til å falle til siden.
Lift-up Index: Kraft i klatrebenet som brukes til å drive individet opp over blokken.
Grenser for stabilitet (LOS): Protokollen kvantifiserer svekkelser i evnen til å forsette COG til pasientens stabilitetsgrenser
uten å miste balanse. Pasienten utfører oppgaven mens han/hun ser på en sanntidsvisning av COG-posisjonen i forhold til
mål plassert i midten av støttebunnen og ved stabilitetsgrensene. For hver av de åtte retningene måler testen bevegelsestid,
bevegelseshastighet, bevegelsesavstand og bevegelsesretningskontroll.
Mal De Debarquement: Følelsen av gynging eller bevegelse som vedvarer etter et båttur eller annen form for reise.
Maksimal ekskursjon: En måling av den maksimale mengden som pasienten lente seg i løpet av testen.
Gjennomsnittlig tyngdepunkt svaihastighet: Gjennomsnittet av tyngdepunkt svaihastighet poengsum fra de kombinerte
forsøkene i hver tilstand; summen av poengsummen blir deretter delt med antall forsøk.
Gjennomsnittlig hastighet: Gjennomsnittlig fremdrift fremover (målt i tommer/sek eller centimeter/sek).
Gjennomsnittlig steglengde: Avstanden mellom suksessive hælslag kombinert og delt på antall steg (målt i centimeter eller
tommer).
Gjennomsnittlig stegbredde: Sideavstand mellom hver fot på påfølgende trinn kombinert og delt på antall trinn (Målt i
centimeter eller tommer).
Menieres sykdom: Involverer abnormiteter i mengden, sammensetningen eller trykket i endolymfen (en av væskene i det
indre øret).
Migrene assosiert med svimmelhet (MAV): Vanligvis preget av hodepine med symptomer assosiert med vestibulær
svekkelse, som svimmelhet, bevegelsesintoleranse, spontan svimmelhet, følsomhet for lys og lyd, tinnitus, og romlig
desorientering.
Modifisert klinisk test av sensorisk interaksjon på balanse (mCTSIB): En modifisering av den opprinnelige CTSIB eller
"Foam and Dome", mCTSIB fjerner "domen" og legger til objektiv analyse av pasientens funksjonelle balansekontroll for å
kvantifisere den posturale svaihastigheten. Godt åpne øyne, godt lukkede øyne, øynene åpnes skum og øynene lukkes skum.
Bevegelsestid: Total tid det tar å utføre trinnvis vurdering og overmåling, målt fra første skift for å starte trinnet til når det
bakre beinet påvirker platen.
Bevegelseshastighet: En måling, i grader/sekund, av hastigheten hos pasienten som beveger seg mot målet.
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Nystagmus: Slående øyebevegelse som fører til oscillopsi og indikerer akutt vestibulært tap eller hjernestamme/cerebellum
abnormitet.
Optikinetikk: Genererer øyebevegelser som svar på vedvarende rotasjoner av gjenstander som omfatter en stor del av synsfeltet.
Oscillopsia: Subjektiv illusjon av visuell bevegelse.
Otoconia: Kalsiumkarbonatkrystaller innebygd i makulaene i otolittorganene (utricle og saccule).
Ototoksisk: Har en skadelig effekt på de labyrintiske strukturene.
Perifert vestibulært system: Deler av det indre øret som er opptatt av balanse og kroppsorientering; består av halvsirkelformede
kanaler, utricle og saccule. Perifer i denne sammenheng betyr utenfor sentralnervesystemet (hjerne og hjernestamme), som det
perifere systemet sender informasjon til.
Postural fremkalt respons (PER): Protokollen analyserer svarene fra gastrocnemius og tibialis muskler etter en uventet ekstern
balanse forstyrrelse. De tre komponentene blir ofte referert til som svar på kort latens (SL), middels latens (ML) og lang latens
(LL). Hos pasienter med langvarige MCT-responslatenser, skiller latensinformasjonen fra PER ytterligere mellom perifere og
sentrale årsaker. PER er også indisert hos pasienter med mistanke om CNS-underskudd som påvirker perifer og/eller sentral
sensorimotorisk vei som innerverer underekstremiteter.
Pulsjon: Følelsen av å bli trukket i en bestemt retning.
Reaksjonstid: En måling i sekunder av pasientens tid brukt til å svare på kommandoen om å bevege seg mot målet.
Rytmisk vektskifte (RWS): Protokollen kvantifiserer pasientens evne til å utføre rytmiske bevegelser av deres COG fra venstre
til høyre og frem til bakover i tre forskjellige trinn. I løpet av utførelsen av hver oppgave ser pasienten en sanntidsvisning
av sin COG-posisjon i forhold til et mål som beveger seg i ønsket tempo og omfang. For hver retning og tempo måler RWS
bevegelseshastighet og retningskontroll.
Sakkader: Brå rask øyebevegelse av begge øynene som brukes til å endre fikseringspunktet.
Saccule: Saccule er en seng av sensoriske celler som ligger i det indre øret. Saccule oversetter hodebevegelser til nevrale
impulser som hjernen kan tolke. Sacculen er følsom for lineære oversettelser av hodet, spesielt bevegelser opp og ned (tenk å
bevege deg i en heis).
Halv-sirkelformede kanaler: Sirkulære, væskefylte kanaler i det vestibulære organet, ansvarlig for påvisning av
vinkelakselerasjoner.
Sitte for å stå (STS): Vurderingen kvantifiserer pasientens evne, på kommando, til raskt å stige fra sittende til stående stilling. STS
kvantifiserer tiden som kreves for å overføre vekt fra baken til føttene (vektoverføringstid), styrken på økningen (stigende indeks),
symmetrien til den økende innsatsen mellom venstre og høyre ben (vekt symmetri) og COG svaihastighet i stående stilling.
Jevn forfølgelse: Opprettholder bilde av et lite mål i bevegelse på foveaen.
Step/Quick Turn (SQT): Vurderingen kvantifiserer prestasjonsegenskaper for vending Pasienten blir bedt om å ta to trinn
fremover på kommando og deretter snu 180 grader mot enten venstre eller høyre og tilbake til startpunktet. SQT forbedrer ofte
brukte observasjonstester for svingstabilitet ved å måle separat for hver svingretning, tiden som kreves for å utføre vendingen, og
hastigheten på COG svinger under vendingen.
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Step Up/Over (SUO): Vurderingen kvantifiserer pasientens evne til å kontrollere kroppsvekt og holdningsstabilitet mens han/
hun stiger opp og ned over en fortauskant. Pasienten blir bedt om å gå opp på en fortauskant med den ene foten, svinge den
andre foten over fortauskanten mens han/hun løfter kroppen gjennom en oppreist stående stilling så raskt som mulig, og desto
lavere kroppsvekt for å lande svingbenet så forsiktig som mulig. SUO-en måler, for hvert ben, styrken på stigningen (lift-up
index), bevegelsestiden og påvirkningen av svingbenet (Støtindeks).
Tandem Walk (TW): Vurderingen kvantifiserer stabiliteten og hastigheten til pasientens ganglag mens den ene foten
plasseres rett foran den andre. Pasienten blir bedt om å gå fra hæl til tå fra den ene enden av balanseplaten til den andre så
raskt som mulig, og deretter stoppe og vente på at testen skal ta slutt. TW måler gjennomsnittsbredden til pasientens trinn på
balanseplaten, ganglagets hastighet og pasientens COG-svinghastighet etter avsluttet ganglag.
Tinnitus: En lyd i det ene øret eller begge ørene, som surring, ringing eller plystring, som forekommer uten en ytre stimulans
og vanligvis forårsaket av en spesifikk tilstand, for eksempel en øreinfeksjon, bruk av visse medikamenter, et tett hørselsrør
eller kanal eller hodeskade.
Torsjon: Rotasjon av øyet rundt en rulle (anterior-posterior) akse.
Vendesvai: Beregnet for Step Quick Turn-vurderingen. Dette er den totale avstanden som pasientens tyngdepunkt har
tilbakelagt mens han/hun vender.
Vendetid: Beregnet for Step Quick Turn-vurderingen. Kvantifiserer tiden det tar for en person å stoppe fremdriften, snu og
begynne den fremovergående progresjonen mot startposisjonen.
Ensidig holdning (US): Vurderingen kvantifiserer pasientens evne til å opprettholde postural stabilitet mens han/hun står på ett
bein av gangen med åpne øyne og lukkede øyne. US forbedrer observasjonstesting av ytelse ved enkeltben ved å tilveiebringe
et objektivt mål for pasientens svingningshastighet for hver av de fire oppgaveforholdene. Lengden av hver test er ti sekunder.
Svimmelhet: Svimmelhet preget av en følelse av at rommet spinner rundt.
Vestibulær fremkalt myogenisk potensialtesting (VEMP): Lyd-fremkalt muskelrespons, gir diagnostisk informasjon om
funksjonen til sacculen eller den underliggende vestibulære nerven.
Vestibulo-Ocular Refleks (VOR): Refleksen som induserer øyebevegelser som svar på hodets rotasjon for å holde øynene
fiksert på et konstant punkt i rommet.
Videonystagmografi (VNG): Måling av øyebevegelser ved bruk av video.
Walk Across (WA): Vurderingen kvantifiserer pasientens jevne ganglag mens han/hun går over balanseplaten. WA forbedrer
observasjonstesting av gangart ved å måle gjennomsnittsbredden og lengden på pasientens steg på balanseplaten,
symmetrien til venstre og høyre ben trinnlengder, og pasientens ganghastighet over balanseplaten. På grunn av lengden på
balanseplaten, kan det hende at testen ikke passer for høye personer med skrittlengde som er større enn 1,5 m.
Gå-mekanismer: Måten som et tobeint menneske går på, kvantifisert gjennom bruk av mange tiltak som skrittlengde og
bredde, leddvinkler under skritt og holdningsfase i steget, og aktivering av muskler ved gåing. Noen ganger beskrevet som
"kontrollert fall", er formålet med å gå å bevege seg fra ett sted til et annet ved å forskyve kroppens tyngdepunkt.
Vektbærende knebøy (WBS): Protokollen kvantifiserer pasientens evne til å utføre knebøy med knær i nøytral og bøyde ved
30, 60 og 90 grader, samtidig som lik vekt på begge bein opprettholdes.
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Vedlegg C: Ofte stilte spørsmål (FAQs)
Inkludert nedenfor er svar på vanlige spørsmål.

Hvorfor bruke den digitale kopien av håndboken?

Nedenfor er det flere grunner til å bruke den digitale kopien av denne håndboken.
•

•
•
•

Den digitale kopien av denne håndboken er søkbar. Når du holder nede Ctrl-tasten på tastaturet og trykker en gang
på F-tasten, åpnes et søkeskjema. Spesifikke ord og uttrykk kan identifiseres direkte i denne håndboken gjennom
dette skjemaet.
Innholdsfortegnelsen kan klikkes på –– å klikke på en seksjon vil føre en bruker til den delen.
Henvisningsmerknader kan klikkes på –– ved å klikke på en referanseanmerkning vil en bruker føre til tilsvarende
sitering.
Bilder er i farger.

Hva er standardpassordet til Balance Advantage®-programmet?
Standardpassordet er "passord". Bruk alle små bokstaver og ikke anførselstegn.

Hvor ofte skal jeg slå av datamaskinen?

Datasystemet bør slås av hver natt for å fremme programvarens levetid og forhindre databasefeil.

Hvordan eksporterer jeg rådata?

Dataeksport kan startes ved å holde nede Ctrl + F6-tastene på tastaturet mens du ser en testrapport i fanen Pasienter. Se side
30 for mer informasjon

Hvordan flytter jeg oppsettet mitt?
Kontakt Bertec® Support for assistanse.

Hvordan fikser jeg databasen min?

Databaseproblemer skyldes ofte feil avskruing av en datamaskin. Korrupte/ødelagte databaser kan nesten alltid repareres.
Kontakt Bertec® Support for assistanse.

Hvordan arkiverer jeg et enkelt sett med pasientdata?

Velg pasienten du vil arkivere fra hjemmeskjermbildet til klinikeren. Høyreklikk på pasienten. Velg Opprett pasientarkiv i
rullegardinlisten. Velg hvor arkivet skal lagres, og klikk deretter Lagre-knappen.

Hvordan sletter jeg et enkelt sett med pasientdata?

Velg pasienten du vil slette fra hjemmeskjermbildet til klinikeren. Høyreklikk på pasienten. Velg Merk av pasient som slettet i
rullegardinlisten. Klikk ja for å bekrefte. Slettede pasienter kan ikke gjenopprettes.
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Problemer knyttet til sikkerhet

Det anbefales at operatører rutinemessig endrer passordet til Balance Advantage®-kontoen rutinemessig (dvs. noen få
måneder) for sikkerhetstiltak. For at en operatør skal kunne endre sitt eget passord, følg man trinnene nedenfor.
1.

2.

3.
4.
5.

Logg deg på Balance Advantage®programvaren. Hvis programvaren ikke trekkes
opp, se side 12 for instruksjoner om hvordan du
slår på datamaskinen, laster inn programmet og
logger på.
Når du er logget inn, finn og klikk på
Innstillinger-knappen (øverst til høyre på
skjermen).
Klikk på alternativet Endre passord på
rullegardinmenyen som vises.
Figur D1: Innstillingsknapp.
I det nye vinduet skriver du inn gjeldende passord en gang og
ønsket nytt passord to ganger. Forsikre deg om at det nye passordet er det samme i begge felt.
Klikk Ok for å fullføre endringen av passordet. Hvis det vises en feilmelding, klikker du OK og retter det nye passordfeltet
(pass på at passordet er angitt på nøyaktig samme måte begge ganger).

Glemte passord

Hvis en operatør har glemt passordet, må en systemadministrator eller administratoroperatør (gitt tillatelse til å legge til/
redigere operatører) endre kontopassordet. Instruksjoner for administratorer/ledere med nødvendige tillatelser er inkludert
nedenfor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Logg deg på Balance Advantage®-programvaren. Hvis programvaren ikke trekkes opp, se side 12 for instruksjoner om
hvordan du slår på datamaskinen, laster inn programmet og logger på.
Når du er logget inn, finn og klikk på Innstillinger-knappen (øverst til høyre på skjermen).
Klikk på Konfigurasjonsalternativ på rullegardinmenyen.
I det nye vinduet klikker du på Operatør-knappen.
Velg den berørte operatøren på listen. Klikk på Rediger operatørknappen nederst i vinduet.
I det nye popup-vinduet endrer du operatørens passord i feltene Passord og Bekreft passord. Forsikre deg om at feltene
stemmer overens.
Klikk OK i begge vinduene for å fullføre endringen av operatørens passord.
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Vedlegg E: Platetarering
Bertec® Corporations balanseplater har et rykte på seg for og sjelden, eller aldri, kreve om-kalibrering. Balanseplatene i Bertec® Balance Advantage® -systemet utfører en selvkalibreringsdiagnostikk hver gang systemet slås på. Imidlertid skal platene
ikke forstyrres under denne prosessen. Hvis en plate ser ut til å være forstyrret, følg trinnene nedenfor for å starte platens diagnostiseringsprosess for selvkalibrering.
1.
2.
3.
4.

Klikk på knappen for innstillinger. (Figur F1)
I rullegardinmenyen klikker du på Tilbakestill
sensorknappen, og deretter klikker du OK.
Hvis denne prosessen ikke ser ut til å fikse platen,
kan du prøve igjen og sørge for at det ikke er vekt
på platen.
Hvis platen fremdeles ikke ser ut til å virke eller
sender en feilmelding, kan det hende at platen må
kalibreres manuelt. Se avsnittet rett nedenfor.

Manuell kalibrering

Figur F1: Innstillingsknapp.

Hvis trinnene ovenfor ikke fungerer, kan manuell kalibrering være nødvendig. Ring kundesupport telefonen for å få hjelp hvis
platen ikke fungerer som den skal eller har blitt skadet.
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Vedlegg F: Lisens og support funksjoner
Bertec® Balance Advantage® programvaren inkluderer innebygde lisens-, støtte- og hjelpefunksjoner, som alle er tilgjengelige
fra symbolet
(øverst til høyre på klinikerskjermen, ved siden av Logg ut-knappen). Ved å klikke på dette symbolet åpnes
en liste med tre til fire forskjellige alternativer, beskrevet med fet skrift på de neste sidene. Rett nedenfor er de forskjellige funksjonene som kan fullføres fra denne kategorien — vist som trinnvise instruksjoner på de neste sidene.
Funksjoner: Registrer/oppdater lisens, kopier/lim inn systeminformasjon, last opp systeminformasjon for å støtte, velge bort
sending av anonyme programrapporter til Bertec®, planlegge en ekstern støttesesjon, gjennomføre en ekstern støttesession.
Om Bertec® Balance Advantage®: Dette alternativet åpner et nytt vindu, vist i figur H1. Det nye vinduet inneholder fem forskjellige faner: Versjon, tillegg, system, lisensavtale og støtte. Disse fanene er understreket/beskrevet nedenfor og på neste side.

Figur H1: Om Vindu faner.
Versjon: Fanen Versjon viser programversjonen, lisensregistrering, lisensnummer og knappen Legg til lisens.
Slik registrerer eller oppdaterer du en lisens:
1.

Klikk på knappen Legg til lisens.

2.

Skriv inn en gyldig lisensnøkkel, sammen med andre valgfrie felt, i det nye vinduet.

3.

Klikk på knappen Registrer lisens.
A. S
 ystemet har tilgang til internett: Hvis lisensnøkkelen er registrert, klikker du OK og deretter Ja for å
avslutte og starte programvaren på nytt.
B. Ingen tilgang til internett: kontakt Bertec support for hjelp.
Merk: Datamaskinen trenger ikke å være koblet til internett for å registrere en lisensnøkkel, men det kreves en
aktiveringskode hentet fra Bertecs supportteam hvis du registrerer deg offline.
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Vedlegg G: Lisens og support funksjoner

Add-ons: Add-ons fanen viser programmets plugins (sammen med versjon, build og dato), Extras-menyen, Reports
og Tests i en liste.
System: System-fanen viser programmets applikasjonsnavn, systemoperativsystem, totalt minne (og tilgjengelig
minne), primær diskplass (totalt og tilgjengelig), programmets tilknyttede DLL-filer og enhetsinformasjon. Denne kategorien inneholder også to knapper: en for å kopiere denne informasjonen til datamaskinens utklippstavle og en for å
sende denne informasjonen direkte til support.
For å kopiere/lime inn denne informasjonen fra utklippstavlen:
1.

Klikk på Kopier til utklippstavlen. Denne informasjonen er nå lagret på datamaskinens utklippstavle.

2.

For å lime inn denne informasjonen fra datamaskinens utklippstavle, høyreklikk hvor informasjonen skal gå (dvs.
en e-post). Velg Lim inn i rullegardinlisten.

3.

Alternativt kan du velge en tekstboks for å lime inn informasjonen i, trykke og holde nede Ctrl-tasten på tastaturet, og deretter trykke på v-tasten.
Merk: Du kan nå avslutte programmet når informasjonen er kopiert til utklippstavlen.

Slik laster du direkte opp denne informasjonen for å støtte:
1.

Klikk på Last opp til støtte-knappen.

2.

Fyll ut navn og e-postfelter. Kommentarfeltet er valgfritt, men anbefales.
Merk: Denne informasjonen er ekstremt nyttig i tilfelle teknisk støtte er nødvendig.

Lisensavtale: Fanen Lisensavtale viser lisensavtalen, inkludert i denne håndboken.
Support: Fanen Support inneholder informasjon og instruksjoner for å kontakte support, i tillegg til Bertec®-adressen
og muligheten til å samle inn og rapportere anonyme programprestasjonsdataSlik velger du ikke å sende anonyme programrapporter til Bertec®
1.

Klikk på boksen til venstre for uttrykket “Samle inn og rapporter anonyme programytelsesdata” slik at ingen
avkrysningshake vises.

2.

Lukk vinduet ved å klikke på Lukk-knappen.
Merk: Bertec® samler bare inn data relatert til hvordan programmet brukes av klinikere; alle innsamlede data er
kryptert. Ingen pasientinformasjon blir samlet inn.
Merk: Hvis systemet ikke er tilgjengelig, er kontaktinformasjon om støtte også inkludert i vedlegg I.

Balance Advantage® brukerhåndbok: Dette alternativet åpner en digital kopi av denne håndboken utenfor Balance Advantage®-programmet.
Merk: Digitale kopier er søkbare. Når du holder nede Ctrl-tasten og trykker på f-tasten en gang, åpnes en søkemeny. Et ord eller en setning kan legges inn i denne søkefeltet for å hoppe til hver gang ordet eller setningen brukes i
dokumentet.
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Vedlegg G: Lisens og support funksjoner

Vision Advantage brukerhåndbok: Dette alternativet åpner en digital kopi av BVA-håndboken utenfor Balance Advantage®-programmet.
Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig på systemer som inneholder en lisens for tilleggsvurderingsprotokollen
COBALT.
Merk: Digitale kopier er søkbare. Når du holder nede Ctrl-tasten og trykker på f-tasten en gang, åpnes en søkemeny. Et ord eller en setning kan legges inn i denne søkefeltet for å hoppe til hver gang ordet eller setningen brukes i
dokumentet.
Fjern-support: Dette alternativet brukes til Fjern-support økter. Ved å klikke på dette alternativet åpnes et nytt vindu som spør
om operatøren har planlagt en ekstern økt.
Hvis operatøren ikke har en avtalt fjern- support økt:
1.

Klikk på Nei-knappen.

2.

Send e-post eller ring Bertec® Support for å avtale økt. Kontaktinformasjon vises når operatøren klikker på Nei-knappen.

Hvis operatøren har en avtalt fjern- support økt:
1.

Klikk på Ja-knappen.

2.

Fyll ut feltene for ditt navn, e-postadresse og navn på anlegget. Telefonnummer feltet er valgfritt, men anbefales.

3.

Klikk på OK-knappen.

4.

Klikk på Ja-knappen hvis Windows spør om det er greit at programmet gjør endringer ved datamaskinen.

5.

Vent omtrent 30 sekunder til øktkoden lastes inn.

6.

Fyll ut feltet Ditt navn

7.

Vent på at Bertec® kobler seg til skrivebordet.

8.

Når representanten prøver å koble til datamaskinen, velger du Tillat-knappen innen 30 sekunder.
Merk: Hvis Bertec® Remote Support-vinduet forsvinner når operatøren klikker seg bort fra skjermen, klikker du
på Windows-tasten (mellom Ctrl og Alt-tastene) for å avsløre datamaskinens åpne programmer. Klikk på Remote
Support-vinduet (blå og hvitt firkantet symbol) for å åpne det igjen.
Merk: Det anbefales at operatøren ringer og snakker med en Bertec®-representant under denne prosessen.
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Vedlegg G: Justering av Prime IVR Systemet
Posisjonen til Bertec Balance Advantage Essential eller Functional i forhold til Prime IVR-domen kan justeres ved hjelp
av vårt innebygde justeringsmønster som finnes i Balance Advantage-programvaren. Følg trinnene nedenfor for å finne
justeringsmønsteret.

Tilrettelegge for en treningsøkt

Treningsskjermmalene er designet for å være enkle å bruke. For å begynne å sette opp en treningsøkt, følg disse trinnene fra
BBA-programmet:
1.
2.
3.
4.
5.

Klikk på innstillingsknappen (Figur F1)
I rullegardinmenyen klikker du på knappen for Domprojektor.
Forsikre deg om at 1 meter dom med fiskeøyelinsen er valgt
Merk av i avmerkingsboksen som viser “Vis justeringsmønster” som vist i Figur F2.
Mønsteret (illustrert i Figur F3) vil for det meste stikke ut på domen, men en del av det vil også stikke ut på gulvet rett
under linsen. + -Symbolet 90 * fra justeringsmønsteret på gulvet bør sentreres på Essential-balanseplaten. Symboler faller
like over balanseplatens horisontale linje. På samme måte for funksjonell balanseplate, sentrer + symbolet like over den
horisontale linjen.
6. Når posisjonen til balanseplaten er satt, klikker du OK for at justeringsmønsteret skal lukkes.

Figur F1: Innstillingsknapp.

Figur F2: Konfigurer domprojektor
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Figur F3: Justeringsmønster

Vedlegg H: Feilmeldinger
Feilmelding

Mulig årsak/Løsning

Bertec Balance Advantage kjører for øyeblikket uten gyldig lisens og er i skrivebeskyttet rapportmodus. Klikk her
for mer informasjon.

Balance Advantage har enten mistet aktivering av
lisensnøkkel, eller fikk ikke tildelt lisensnøkkel. Nøkkelen
skal enten gjenopprettes eller så kan du be om en ny
nøkkel fra Bertec Support.

Du har flere plater tilkoblet. Begge platene må være av
samme type og størrelse.

Når du bruker funksjonalternativet med CDP-systemet,
kreves det to funksjonelle balanseplater for å kjøre protokollene.

ADVARSEL: Alle data lagres - Lange tidsperioder kan
påvirke databasestørrelsen.

Når alternativet for å lagre alle data er valgt, kan det å
utføre lange treningsøkter føre til at databasestørrelsen
øker raskere.

Vi beklager, men programmet kan ikke kommunisere med Denne feilen oppstår når du prøver å kommunisere
serveren på dette tidspunktet.
med nettsiden for å aktivere lisensnøkkelen, laste opp
Feilkode: Kan ikke kommunisere med serveren.
støttefiler eller bruke alternativet for ekstern støtte.
Programvarelisensnøkkelen XXX-XXX har blitt brukt ved
for mange systemer, og er deaktivert.

Hvis du prøver å bruke en lisensnøkkel på flere systemer,
vil denne feilen bli presentert for å informere deg om at
nøkkelen er deaktivert.

Maskinvarens serienummer er ikke gyldig.

Serienummeret på datamaskinen du bruker for øyeblikket
er ikke gyldig. Ta kontakt med Bertec Support for å
undersøke.

Programvarelisensnøkkelen XXX-XXX er ikke gyldig.

Lisensnøkkelen du prøver å bruke er ikke gyldig. Ta
kontakt med Bertec Support for å undersøke.

Kan ikke validere programvarelisensnøkkelen.

Når du registrerer en ny lisensnøkkel, kan valideringsfeil
oppstå hvis nøkkelen er angitt feil eller hvis den allerede
brukes ved et annet system.

Denne installasjonen er for øyeblikket uten gyldig lisens,
og er i skrivebeskyttet rapportmodus.

Balance Advantage er i skrivebeskyttet modus. Pasientjournaler på systemet kan vises, men ingen nye data kan
samles inn.

Ingen test- eller treningsprotokoller er for tiden installert.
Balance Advantage må installeres på nytt. Det mangler
Uten disse protokollene vil ikke Balance Advantage kunne kritiske filer som er nødvendige for programvaredriften.
behandle eller vise resultater, og import av tidligere data
vil mislykkes.
Klikk OK for å fortsette uansett, Avbryt for å avslutte, eller
Ignorer for å slutte å vise denne meldingen.
Databasen har blitt skadet, og Balance Advantage kan
ikke fortsette før dette er løst. Balance Advantage kan
forsøke å utføre en automatisk gjenoppretting, men det
er risiko for at noen av de nyeste dataene går tapt. Ta
kontakt med Bertec teknisk support på: support@bertec.
com før du fortsetter.

Den mest sannsynlige årsaken til databaseskade er
plutselig strømtap ved datamaskinen. Automatiske
gjenopprettingsverktøy innebygd i Balance Advantageprogramvaren vil sannsynligvis kunne gjenopprette
innsamlede pasientresultater, der det er mest sannsynlig
at nyopprettede data går tapt. Ta kontakt med Bertec
Support for å undersøke.

Databasen har blitt gjenopprettet. Den opprinnelige databasen har fått nytt navn. Klikk OK for å starte Balance
Advantage på nytt med den gjenopprettede databasen.

Verktøy for databasegjenoppretting innebygd i
programvaren er vanligvis i stand til å gjenopprette
alle data i en situasjon med skadet database. Oppstart
programmet på nytt med den nylig konstruerte databasen
er nødvendig for verifisering.

Databasen kunne ikke gjenopprettes. Balance Advantage kan ikke fortsette, og du må kontakte Bertec teknisk
support på support@bertec.com for ytterligere hjelp.

I det usannsynlige tilfellet at de innebygde verktøyene for
gjenoppretting av databaser ikke klarer å gjenopprette en
skadet database umiddelbart, vennligst ta kontakt med
Bertec Support for hjelp. Teamet vårt vil gjøre alt vi kan for
å rekonstruere det komplette settet med pasientfiler.
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Balance Advantage kan ikke åpne databasen databaseformatet er inkompatibelt. Ta kontakt med
Bertec teknisk support på support@bertec.com for
hjelp.

Databasestrukturen er inkompatibel med programvareversjonen din. Dette kan inntreffe umiddelbart når du
utfører en større oppdatering, men er uvanlig. Bertec
Support-teamet bør kontaktes for hjelp.

Lisensen for Balance Advantage er endret. For at den
nye lisensen skal tre i kraft, må Balance Advantage
startes på nytt.

Hver gang en lisensnøkkel blir gjenopprettet, må
registrert eller aktivert Balance Advantage startes på
nytt for å la endringen tre i kraft.

Gå ut fra Balance Advantage og starte det på nytt nå?
Du har trykket på E-stopp-knappen for Balance
Advantage-programvaren. Forsikre deg om at
pasienten er i en sikker og stabil posisjon, og vri
deretter E-stopp-knappen med klokken for å slippe
opp. Når den er sluppet opp, trykker du på den hvite
Start-knappen på anhenget.

Følg instruksjonene for å tilbakestille systemet etter
å ha fjernet all vekt fra balanseplaten. Hvis pasienten
ikke fjernes fra balanseplaten før du tilbakestiller
E-Stop, må du tarere (Se håndbokvedlegg)
balanseplaten før du fortsetter testen.

XXXTestXXX mislyktes (årsak:) og ble stoppet.
Tilbakestill Balance Advantage-systembasen ved å
Forsikre deg om at pasienten er i en sikker og stabil
fjerne vekt fra balanseplaten, og deretter vri E-stoppposisjon, og kontroller enheten før du tilbakestiller den. knappen til høyre for å frigjøre den, og trykk på den
hvite "Aktiver"-knappen på anhenget.
Det gjeldende passordet du skrev inn stemmer ikke
overens.
Skriv inn gjeldende passord på nytt.

For å endre passordet på systemet, må det
nåværende passordet først legges riktig inn i systemet.

Passordene du skrev inn stemmer ikke overens.
Vennligst skriv de samme passordene i både passord
og bekreft passord.

For å endre passordet på systemet, må det nye
passordet først legges inn riktig to ganger på systemet.

Automatisk sikkerhetskopiering av database ikke
tilgjengelig i skrivebeskyttet rapportmodus.

Den automatiske sikkerhetskopieringsfunksjonen er
ikke tilgjengelig i skrivebeskyttet modus. Systemet
trenger en aktiv lisensnøkkel for å utføre automatiske
sikkerhetskopier. Manuelle sikkerhetskopier kan
utføres i denne tilstanden.

Kan ikke validere programvarelisensnøkkelen.

Når du registrerer en ny lisensnøkkel, kan
valideringsfeil oppstå hvis nøkkelen er angitt feil eller
hvis den allerede brukes ved et annet system.

Denne installasjonen er for øyeblikket uten gyldig
lisens, og er i skrivebeskyttet rapportmodus.

Balance Advantage er i skrivebeskyttet modus.
Pasientjournaler på systemet kan vises, men ingen
nye data kan samles inn.

Du kan ikke slette den påloggede operatøren.

Brukeren som er logget på programvaren kan ikke
slettes. Kun andre operatører som ikke bruker
systemet for øyeblikket, kan slettes gjennom
konfigurasjonsalternativer.

Du kan ikke slette administratorkontoen.

Administratorkontoen kan ikke slettes fordi denne kontoen
er nødvendig for grunnleggende bruk av programvaren.

Du kan ikke slette en sikkerhetsrolle som er i bruk.

En sikkerhetsrolle som er tildelt brukeren som for
øyeblikket er logget på programvaren, kan ikke slettes.
Kun sikkerhetsroller som ikke er i bruk, kan slettes
gjennom konfigurasjonsalternativer.

Forsøk på å lagre tilleggspasientfeltene mislyktes.

Det oppstod en feil med tilleggspasientfeltene du
prøvde å opprette og lagre. Vennligst prøv på nytt.
Hvis du fortsetter å ha problemer, kan du lese
håndboken og deretter kontakte Bertec Support.

Forsøk på å lagre operatøren “XXXX” mislyktes.

Det oppsto en feil med operatøren som du prøvde å
opprette/endre og lagre. Vennligst prøv på nytt. Hvis
du fortsetter å ha problemer, kan du lese håndboken
og deretter kontakte Bertec Support.
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Forsøk på å lagre sikkerhetsrollen “XXXX” mislyktes.
Forsøk på å lagre sikkerhetsrollen “XXXX” mislyktes
fordi identifikatoren er null.

Det oppsto en feil med sikkerhetsrollen du prøvde å
opprette/endre og lagre. Vennligst prøv på nytt. Hvis
du fortsetter å ha problemer, kan du lese håndboken
og deretter kontakte Bertec Support.

Forsøk på å slette sikkerhetsrollen “XXXX” mislyktes.

Det oppsto en feil med sikkerhetsrollen du prøvde
å slette. Vennligst prøv på nytt. Hvis du fortsetter å
ha problemer, kan du lese håndboken og deretter
kontakte Bertec Support.

Slår sammen databasen fra XXDatabaseNameXX. Din
eksisterende database ble ikke slått sammen med den
andre databasen, og er uendret. Klikk OK for å fortsette
å arbeide med den nåværende, uendrede databasen.

Sammenslåingsfunksjonen oppsto en feil, og
den opprinnelige versjonen av databasen din ble
i stedet beholdt uten endringer eller problemer.
Du kan fortsette å bruke den eller prøve å utføre
sammenslåingen på nytt. Hvis det fremdeles oppstår
problemer, kontakt Bertec Support.

mislyktes i å fullføre
Sammenslåing mislyktes
Gjenoppretter databasen fra XXDatabaseNameXX.
Den eksisterende databasen ble ikke erstattet. Klikk
OK for å fortsette å teste med den nåværende,
uendrede databasen.
Gjenoppretting feilet

Sammenslåing og gjenopprettingsfunksjonen oppsto
en feil, og den opprinnelige versjonen av databasen
din ble i stedet beholdt uten endringer eller problemer.
Du kan fortsette å bruke den eller prøve å utføre
gjenopprettingen på nytt. Hvis det fremdeles oppstår
problemer, kontakt Bertec Support.

Integritetssjekken fant ingen feil i databasen.

En integritetskontroll kan kjøres på systemets database
for å sikre at ingenting i strukturen er problematisk eller
har potensial til å bli et problem i fremtiden.

Det ser ut til å være noe problem med databasen - det
kan være lurt å gjenopprette fra en sikkerhetskopi eller
bruke Gjenoppbygge database-funksjonen.

Ukjent problem identifisert med systemets database.
Gjenoppretting fra en nylig sikkerhetskopi gjennom
sammenslåings- og synkroniseringsalternativene
eller bruke det innebygde verktøyet Gjenoppbygge
database er begge mulige alternativene før du
kontakter Bertec Support.

Databasen kunne ikke optimaliseres. Dette kan
skyldes mangel på diskplass eller minne.

“Optimaliser” -alternativet i databaseverktøyene klarte
ikke å utføre sin funksjon. Sannsynligvis trengs mer
ledig plass på PC-en din. Gamle sikkerhetskopier
kan flyttes fra PC-en, eller automatiske
sikkerhetskopifunksjoner kan rettes for å lagre filen et
annet sted. Ta kontakt med Bertec Support for hjelp til
å konfigurere dette.

Databasen kunne ikke gjenopprettes, muligens på
grunn av mangel på diskplass. Den opprinnelige
databasen din har blitt liggende intakt, og du bør
kontakte Bertec teknisk støtte på support@bertec.com
for ytterligere hjelp.

Det ble bedt om en gjenopprettingsoperasjon, men
kunne ikke fullføres. Hvis PC-ens harddisk er for
full av informasjon, kan denne feilen oppstå. Vurder
å fjerne gamle sikkerhetskopier og deretter prøve
gjenopprettingsprosessen igjen.

Gjenoppretting mislyktes
Det ekstra feltet “XXAdditionalFieldXX” er allerede i bruk.
Vennligst gi dette tilleggsfeltet et nytt navn.
Navnefeil

Du kan ikke navngi to tilleggsfelt det samme
når du oppretter dem i dialogboksen
Konfigurasjonsalternativer. Hvert felt må ha et unikt
navn.

Operatørnavnet “XXOperatorNameXX” er allerede i
bruk.
Vennligst skriv inn et nytt navn.

Programvaren støtter ikke to operatører med
samme navn når du oppretter dem i dialogboksen
Konfigurasjonsalternativer. Hvert navn må være unikt.

Navnefeil

Bertec® Balance Advantage® Brukerhåndbok
80P-0009

125

Balance Advantage Databasen trenger å bli oppdatert.
Hvis du ikke har en nylig sikkerhetskopi av databasen,
anbefaler vi at du tar en sikkerhetskopi nå.
Sikkerhetskopiere databasen før du utfører
databaseoppgraderingen?
Lisensnøkkelen du har angitt er ugyldig.
Kontroller at du har angitt riktig lisensnøkkel. Hvis
du mener at du har det, kan du kontakte Bertec
Corporation på support@bertec.com for å få en gyldig
lisensnøkkel.
Det ser ut til at programmet ikke kan registrere
informasjonen automatisk online - vil du registrere
lisensnøkkelen din via telefon eller e-post?
Hvis du mener at denne meldingen er feil, kan du
sjekke lisensnøkkelen og registreringsinformasjonen
du har angitt, eller % 2 for støtte og løsning i denne
saken.
Aktiveringskoden du har angitt, er ugyldig eller tom.

Før du oppgraderer strukturen i databasen din, er det
alltid lurt å lage en kopi av din nåværende database,
slik at ingen informasjon kan gå tapt. Oppgraderingen
trenger ikke sikkerhetskopi, men det er bra å ha en i
tilfelle.
Lisensnøkkelen aktiveres i flere trinn og krever at
nøkkelen legges inn i et bestemt felt. Hvis det er noen
feil i inntastingen av nøkkelen, vil denne feilen oppstå.
Hvis du mener at denne meldingen oppstår ved en feil,
kan du kontakte Bertec Support for hjelp.
Lisensnøkkelen aktiveres i flere trinn og krever at
PC-en din er koblet til internett. Hvis du ikke kan få
internettforbindelse, kan du kontakte Bertec Support
for å registrere lisensnøkkelen din manuelt via telefon.
All informasjon må legges inn riktig for at den manuelle
registreringsprosessen skal fungere. Aktiveringskoden
er bare nødvendig når manuell aktivering brukes, og
denne feilen skyldes vanligvis en skrivefeil.

Kontroller at du har angitt riktig aktiveringskode.
Hvis du mener at du har det, kan du kontakte Bertec
Corporation på support@bertec.com for å få en gyldig
aktiveringskode.
Ugyldig aktiveringskode
Operatøren “Operatør” kan ikke logges på.
Kontroller at operatørens navn og passord er riktige,
og at operatøren “XXOperatorXX” har de riktige
tilgangsrettighetene.
Klikk OK og skriv inn operatørens navn og passord på
nytt for å logge på systemet

Det er flere grunner til at det kan oppstå en innloggingsfeil. Systemet begrenser ikke innloggingsforsøk.
Operatørens navn og passord må stemme overens, og
de nødvendige tilgangsrettighetene for operatøren må
tildeles for å tillate innlogging.

innloggingsfeil
Det ser ut til at det ikke er noe e-postklientprogram
installert eller konfigurert for å sende e-post.
Dette er vanlig hvis du bruker noen form for nettbasert
e-post som Google Mail, Hotmail, Yahoo Email eller
lignende.
Vil du lagre PDF-rapporten i mappen Dokumenter, slik
at du kan sende den selv ved hjelp av din nettbaserte
e-post?

Denne feilen vises når skjemaet for støtterapport ikke
kan sendes fordi Balance Advantage-programvaren
ikke kan få tilgang til en e-postkunde på egenhånd.
Programvaren ber om å lagre dokumentet som en PDF
som du kan sende via e-post for å støtte ved hjelp av
din valgte e-postkunde.

Mislykket sending av e-post
Ett eller flere av de påkrevde pasientfeltene er tomme
eller ikke riktige. Fyll ut feltene og trykk på Lagre igjen.
Kan ikke utføre
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Det mangler informasjon i pasientinformasjonsprofilen
du oppretter. De obligatoriske feltene som forhindrer
utførelsen er uthevet med gult.

En eller flere av de obligatoriske verdiene for
tilleggsfelt er tomme. Fyll ut feltene og trykk på Lagre
igjen.

Det mangler informasjon i pasientinformasjonsprofilen
du oppretter. De obligatoriske tilleggsfeltene som
forhindrer utførelsen er uthevet med gult.

Kunne ikke skrive pasientens tilleggsfeltposter til
databasen. Endringer har ikke blitt lagret.
Den angitte pasientidentifikatoren er allerede i bruk
av en annen pasient - sjekk pasientlisten for å forsikre
deg om at du ikke allerede har en pasient med dette
navnet eller identifikatoren som allerede er angitt.
Endringer har ikke blitt lagret.

Når du oppretter en ny pasientprofil, kan du ikke
bruke den samme pasientidentifikatoren som en som
allerede eksisterer. Bruk en unik identifikator og prøv å
lagre på nytt.

Kan ikke skrive pasientbildet til databasen. De andre
endringene er imidlertid lagret.

Det er en feil med å lagre bildeinformasjonen
for pasientens bilde i databasen, men resten av
pasientinformasjonen blir beholdt. Lukk programmet og
prøv å ta bildet på nytt.

Vil du virkelig slette XXPatientNameXX? Denne
operasjonen kan ikke angres!

Ved å markere en pasient som slettet betyr at
informasjonen deres ikke lenger vil være synlig for
noen operatører som logger på systemet. Denne
informasjonen er fremdeles i databasen, men vil aldri
være tilgjengelig igjen med mindre du kontakter Bertec
Support for å få hjelp til å hente den frem igjen.

Slett pasient
Er du virkelig sikker på at du vil gjenopprette arkivet
fra XXArchiveNameXX? Hvis du klikker Ja, blir du
logget av programmet, og eksisterende pasienter,
operatører, testresultater og alt annet vil bli erstattet
med databasearkivet.
Denne operasjonen kan ikke angres! Alt du har i
databasen vil <b> bli borte for alltid! Dette er din siste
sjanse til å ombestemme deg!

Gjenoppretting av databasen fra et arkiv vil erstatte all
eksisterende informasjon med informasjonen i arkivet
du gjenoppretter den til. Operasjonen kommer med et
stort antall advarsler for å sikre at operatøren forstår
at data vil gå tapt under denne prosessen hvis arkivet
som gjenopprettes ikke har alt de trenger.

Merk: under og etter denne operasjonen blir
databasesynkroniseringen slått av. Etter at
gjenopprettingen eller sammenslåingen er fullført, må
du slå alternativet Databasesynkronisering på igjen.

Funksjonen for fatabasesynkronisering er slått av
under gjenopprettingsoperasjonen, slik at ingen andre
synkroniserte databaser blir utført av operasjonen.
Synkronisering må aktiveres manuelt på nytt
gjennom Databasevedlikehold-menyen etter at
gjenopprettingsoperasjonen er fullført.

Denne testen ble vellykket fullført. Er du sikker på at
du vil gjøre om på den og overskrive dataene?

Denne meldingen oppstår bare hvis en vellykket
gjennomført test overskrives av en annen test. Det er
svært få protokoller som tillater denne funksjonen.

Dette kan ikke angres!
Er du sikker på at du vil slette de siste innsamlede%
1-resultatene% 2?
Dette kan ikke angres!
Slett resultater

Denne meldingen oppstår når en fullført prøveversjon
blir slettet med hurtigtastkommandoen Ctrl + Bksp
for å bekrefte at operatøren ønsker å slette den siste
prøveperioden.
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Vedlegg I: Kontakt Bertec®
Hvis denne håndboken ikke besvarer et spørsmål på en tilfredsstillende måte, eller hvis du ønsker ytterligere informasjon eller
kjøp, kan du kontakte Bertec® via e-post eller telefon. Kontortidene våre er mandag-fredag 08.00 til 17.00 østlig standardtid
(USA).
Telefon: +1 (614) 543-8099
Support: +1 614-450-0331
Faks: +1 (614) 430-5425
Informasjon: balanceinfo@bertec.com
Salg: balancesales@bertec.com
Support: support@bertec.com
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2500 Citygate Drive
Columbus, OH 43219 U.S.A.
t + 1 614 543-8099
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We Bring Balance to Lives®

