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Prawa autorskie

Bertec® Balance Advantage®
Oddział Bertec® Corporation
Wersja 1.0.2
Prawa autorskie © 2018 Bertec® Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje z tego dokumentu mogą ulec zmianie bez
uprzedniego powiadomienia. Firmy, nazwy i dane używane tutaj jako przykładowe są fikcyjne, chyba że zaznaczono inaczej. Nie wolno
powielać ani rozpowszechniać żadnej części tego dokumentu w żadnej formie, żadnymi środkami elektronicznymi ani mechanicznymi i do
żadnych celów bez pisemnego pozwolenia firmy Bertec® Corporation lub jej licencjobiorców.
Balance Advantage, We Bring Balance to Lives, Bertec Corporation oraz ich loga są znakami towarowymi Bertec Corporation. Pozostałe znaki
towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.
Wydrukowano w USA.

ii

Instrukcja obsługi Bertec® Balance Advantage®
80P-0009

Umowa licencyjna na oprogramowanie i oprogramowanie układowe

Umowa licencyjna firmy Bertec Corporation na oprogramowanie i oprogramowanie układowe
PARAGRAF 1 Przedmiot Umowy
1.1 Licencja udzielona na podstawie niniejszej Umowy dotyczy wszelkiego oprogramowania i oprogramowania układowego zawartego we
wszystkich powiązanych sprzętach, urządzeniach oraz systemach opracowanych i wyprodukowanych przez Licencjodawcę („Produkt” lub
„Produkty”).

1.2 Warunki Umowy przewidują korzystanie z jednej lub kilku Licencji na pakiet oprogramowania wbudowanego w którykolwiek z Produktów
Licencjodawcy i/lub oprogramowania układowego związanego z Produktami Licencjodawcy („Licencja”).

1.3 Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, nieprzenoszalnej Licencji na użytkowanie przez Licencjobiorcę i jego wyznaczonych

pracowników Produktów Licencjodawcy w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone, bez prawa do udzielania sublicencji, ich
rozpowszechniania lub modyfikowania.

1.4 Licencja udzielona Licencjobiorcy wygasa natychmiast, jeśli Licencjodawca naruszy którykolwiek z warunków określonych w Umowie.
PARAGRAF 2 Prawa własności/tytuł
2.1 Produkty Licencjodawcy są chronione prawami autorskimi. Licencjodawca zachowuje wszelkie prawa, tytuły i własność do Produktu oraz

wszelkich późniejszych pełnych lub częściowych kopii i pochodnych Produktu wykonanych przez Licencjobiorcę lub Licencjodawcę, w tym
tłumaczenia, kompilacje, kopie częściowe, modyfikacje, aktualizacje oraz związaną z nimi specjalistyczną wiedzę, niezależnie od formy
lub nośnika, w którym lub na którym mogą one występować. Licencja nie jest traktowana jako sprzedaż Produktu, a Licencjobiorca nie ma
prawa do powielania Produktu w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie. Licencjobiorcy zabrania się w szczególności wykonywania
inżynierii wstecznej/rozwoju jakiegokolwiek segmentu lub formy Produktu, a ponadto zabrania się uzyskiwania lub opracowywania kodu
źródłowego odpowiadającego jakiemukolwiek segmentowi Produktu. Po rozwiązaniu Umowy z dowolnej przyczyny Licencjobiorca jest
zobowiązany do zniszczenia Produktu i przedstawienia pisemnego poświadczenia jego zniszczenia Licencjodawcy.

2.2 Po odebraniu Produktu Licencjobiorca nie staje się jego prawnym właścicielem, a jedynie otrzymuje prawo do korzystania z Produktu
ograniczone niniejszą Umową.

2.3 Licencja nie daje Licencjobiorcy prawa do używania nazwy firmowej Licencjodawcy, jego nazwy handlowej, nazwy fikcyjnej, logo, praw
autorskich, projektów graficznych ani żadnych praw własności związanych z Licencjodawcą.

PARAGRAF 3 Prawa użytkowania
3.1 Licencjodawca udziela Licencjobiorcy prawa do korzystania z Produktów w określonym miejscu, w środowisku odpowiednim dla Produktów.
Używanie Produktów w oddziałach, spółkach zależnych lub stowarzyszonych jest niedozwolone bez wyraźnej pisemnej zgody Licencjodawcy.

3.2 Licencjobiorca nie może wykonać drugiej kopii Produktu dla celów utworzenia licencji sieciowej lub kopii zapasowej.
3.3 Licencjobiorcy nie wolno tłumaczyć, powielać, formatować, dekodować Produktu ani przy nim manipulować. Jeśli Licencjodawca dowie się o
naruszeniu powyższych warunków, zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawnych lub złożenia wniosku o wydanie nakazu sądowego.
Surowo zabrania się przekazywania Produktu stronom trzecim lub konkurencji Licencjodawcy, ich pracownikom, przedstawicielom lub
agentom w celu jego użytkowania lub demonstracji.

PARAGRAF 4 Poufność
4.1 Wszelkie informacje, dane techniczne lub specjalistyczna wiedza związane z Produktem opracowane przez Licencjodawcę lub
Licencjobiorcę zostaną sklasyfikowane jako informacje poufne, których właścicielem jest Licencjodawca. Licencjobiorca podejmie
wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony wszystkich poufnych informacji związanych z Produktami Licencjodawcy lub
opracowanych na ich potrzeby. Licencjobiorca nie może ujawniać poufnych informacji Licencjodawcy stronom trzecim bez pisemnej zgody
Licencjodawcy. Licencjobiorca zgadza się, że jakiekolwiek ujawnienie informacji poufnych Licencjodawcy spowoduje nieodwracalną szkodę
dla Licencjodawcy oraz spowoduje natychmiastowe wszczęcie postępowania nakazowego.

PARAGRAF 5 Dostawa, instalacja, szkolenie i pomoc
5.1 Produkt zostanie dostarczony Licencjobiorcy w sposób określony w dokumentacji Zamówienia i zgodnie z Akceptacją wydaną przez
Licencjodawcę.

5.2 Jeśli zostało to określone w dokumentacji Zamówienia, Licencjodawca zapewni pomoc w instalacji i szkoleniu.
PARAGRAF 6 Gwarancja
6.1 Licencjodawca gwarantuje, że Produkt będzie działał zgodnie z jego pisemną dokumentacją oraz że ma prawo do udzielenia przewidzianych
w nim Licencji, oraz że korzystanie z Produktu nie będzie naruszało praw własności intelektualnej żadnej strony trzeciej.

6.2 Licencjodawca gwarantuje Licencjobiorcy, że jest on prawnym właścicielem Produktów i że są one dostarczane do Licencjobiorcy bez
żadnych zastawów lub ograniczeń.
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Umowa licencyjna na oprogramowanie i oprogramowanie układowe

6.3 Produkty są dostarczane do Licencjobiorcy zgodnie z warunkami gwarancji określonymi w dokumentacji Zamówienia Licencjodawcy.
6.4 Jeśli Licencjobiorca odkryje jakiekolwiek usterki w Produkcie, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Licencjodawcę za pośrednictwem

komunikacji elektronicznej, a Licencjodawca dołoży wszelkich starań, aby skorygować Produkt tak, aby funkcjonował zgodnie z warunkami
Zamówienia oraz gwarancją Licencjodawcy. Gwarancja udzielona Licencjobiorcy zostanie unieważniona, jeśli Licencjobiorca lub jego
przedstawiciele dokonają modyfikacji Produktu lub jeśli Produkt będzie używany przez Licencjobiorcę poza zakresem, do którego został
opracowany, lub jeśli Produkt będzie eksploatowany w środowisku, które powoduje jego uszkodzenie.

6.5 Zgłaszając błędy lub usterki w funkcjonowaniu Produktu, Licencjobiorca jest zobowiązany do podania pełnych szczegółów dotyczących

sposobu, w jaki te błędy się przejawiają, oraz do przedstawienia informacji tak, aby Licencjodawca mógł odtworzyć te błędy. W razie potrzeby
Licencjodawca otrzyma dostęp do siedziby Licencjobiorcy w celu przeanalizowania źródła błędów/usterek. Po skorygowaniu błędów
zostanie sporządzony protokół, w którym obie strony zaświadczą, że Produkty są w pełni sprawne i zgodne z dokumentacją Zamówienia.

PARAGRAF 7 Ograniczenie odpowiedzialności
7.1 Maksymalna odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, powództw lub podstaw powództwa wynikająca z

niniejszej Umowy ogranicza się do pierwotnego kosztu Produktu. ŻADNA ZE STRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC
DRUGIEJ STRONY LUB STRON TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, KARNE LUB
WYNIKOWE, W TYM ZA UTRACONE KORZYŚCI, WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB BĘDĄCE JEJ NASTĘPSTWEM, NAWET
JEŚLI DRUGA STRONA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O EWENTUALNYM ISTNIENIU LUB MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH
SZKÓD. POWYŻSZE MA ZASTOSOWANIE BEZ WZGLĘDU NA ZANIEDBANIA LUB INNE DZIAŁANIA KTÓREJKOLWIEK ZE STRON I
BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY TAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKA Z UMOWY, ZANIEDBANIA, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, CZY TEŻ
JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ. CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM, BRAKIEM DZIAŁANIA
LUB WYNIKAMI UZYSKANYMI W WYNIKU UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW, SPOCZYWA NA LICENCJOBIORCY.

PARAGRAF 8 Gwarancja rozszerzona
8.1 Ochrona w ramach rozszerzonej gwarancji jest oferowana Licencjobiorcy zgodnie z warunkami rozszerzonej gwarancji Licencjodawcy
określonymi w odrębnym dokumencie.

PARAGRAF 9 Konserwacja
9.1 Na żądanie Licencjobiorcy Licencjodawca zapewni konserwację, która może być niezbędna do prawidłowego działania Produktów.
PARAGRAF 10 Zwolnienie z odpowiedzialności
10.1 Licencjobiorca zabezpieczy i zwolni Licencjodawcę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, powództw, pozwów, zobowiązań,

wyroków, strat, szkód, honorariów adwokackich oraz innych wydatków wszelkiego rodzaju i charakteru wynikających z użytkowania
Produktów przez Licencjobiorcę i/lub jego przedstawicieli.

PARAGRAF 11 Ograniczenia eksportowe
11.1 Licencjobiorca będzie przestrzegać wszelkich zasad i przepisów eksportowych publikowanych przez dowolną agencję w USA. Licencjobiorca

zabezpieczy i zwolni Licencjodawcę z odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, kary lub podstawy powództwa wynikające z naruszenia
przez Licencjobiorcę jakichkolwiek federalnych, stanowych lub lokalnych statutów, praw, zasad, przepisów lub rozporządzeń.

PARAGRAF 12 Siła wyższa
12.1 Strajki, lokauty, zamieszki, ataki terrorystyczne, akty przemocy, ekstremalne warunki pogodowe, śmierć lub podobne okoliczności

dotykające bezpośrednio lub pośrednio pracowników Licencjodawcy uważa się za siłę wyższą. Jeżeli siła wyższa zasadniczo utrudni lub
uniemożliwi Licencjodawcy i/lub jego zespołowi wykonywanie obowiązków określonych w dokumentacji Zamówienia, wykonanie ich przez
Licencjodawcę może zostać odroczone na czas występowania siły wyższej.

PARAGRAF 13 Aktywacja licencji
13.1 Licencjobiorca nie może rozpocząć użytkowania Produktu bez pełnego zastosowania się do procedur aktywacji Produktu określonych przez
Licencjodawcę.

PARAGRAF 14 Prawo właściwe
14.1 Ważność, wykonanie, struktura i interpretacja niniejszej Umowy podlegają prawu stanu Ohio i Stanów Zjednoczonych Ameryki, z
wyłączeniem kolizji praw, zasad i przepisów.
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Instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja obejmuje standardowe procedury obsługi dla następujących produktów:
•
•
•
•

Bertec® Balance Advantage® Główny IVR

Bertec® Balance Advantage® Funkcjonalny
Bertec® Balance Advantage® Podstawowy

Systemy przenośne Bertec® Balance Advantage®
OSTRZEŻENIE: Prawo federalne ogranicza sprzedaż niniejszego urządzenia jedynie przez lekarza lub na jego zlecenie.
W przypadku przepisania do celów terapeutycznych, lekarz wystawiający skierowanie powinien jasno określić parametry
użytkowania (np. całkowita aktywność, maksymalne tętno itp.), aby zmniejszyć ryzyko urazu u pacjenta.
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Przed kontynuowaniem należy uważnie przeczytać
Przeznaczenie:
Ocena równowagi i rehabilitacja
Rodzina produktów Bertec® Balance Advantage® (BBA) jest przeznaczona jako obiektywna platforma służąca do zbierania danych i
charakteryzowania ruchu pacjentów z zaburzeniami lub brakiem równowagi.
Systemy BBA powinny być obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, systemy BBA mogą być podłączane tylko do prawidłowo
uziemionych źródeł zasilania, które są poprowadzone przez transformator izolacyjny pacjenta w systemach Główny IVR,
Funkcjonalny lub Podstawowy. Systemy przenośne nie powinny być podłączane do zasilania sieciowego podczas badania
pacjenta.

- Prawidłowe użytkowanie technologii Bertec® wymaga odpowiedniego poziomu specjalistycznej wiedzy w celu opracowania właściwych
programów leczenia, które są specyficzne dla danego pacjenta i dostosowane do indywidualnych przypadków. Użytkownik powinien mieć
pewność, że rozumie działanie systemu, potrafi prawidłowo zarządzać protokołami badań i interpretować wyniki.
- System do posturografii BBA Główny IVR powinien pozostawać w jednym miejscu po instalacji. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu system

do posturografii dynamicznej BBA musi zostać przeniesiony, należy skontaktować się z firmą Bertec® Corporation. Moduły systemu do
posturografii statycznej BBA (Funkcjonalny i Podstawowy) można przenosić zgodnie z potrzebami.
UWAGA: Urządzenia Bertec® mogą być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nie należy próbować serwisować
urządzenia samodzielnie. Należy skontaktować się najpierw z firmą Bertec® w celu uzyskania pomocy technicznej lub serwisowej.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno w żaden sposób modyfikować systemów firmy Bertec®. Modyfikacje powodują unieważnienie
gwarancji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o produkcie lub pomocy technicznej, należy skontaktować się z: Bertec®
Corporation 2500 Citygate Drive, Columbus, OH 43219 tel.: 614-450-0331 lub support@bertec.com

- Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa produktu podano na stronie 100
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Konserwacja ogólna
Systemy do badania równowagi firmy Bertec® wymagają jedynie podstawowej konserwacji wykonywanej w miarę potrzeb.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA (patrz Instrukcja konserwacji)
Systemy Główny IVR™
>
Wytrzeć wewnętrzną powierzchnię kopuły wilgotną ściereczką lub roztworem środka czyszczącego typu Windex.
>
Ostrożnie odkurzyć soczewkę typu rybie oko przy użyciu dołączonego pędzelka lub ściereczki z mikrofibry. Na soczewkę typu
rybie oko można też rozpylić roztwór czyszczący (dostarczany również z każdym systemem), który następnie należy wytrzeć.
NIGDY nie należy czyścić soczewek typu rybie oko przy użyciu innych narzędzi niż ściereczka z mikrofibry lub dostarczony
pędzelek.
>
Regularnie czyścić otwory wentylacyjne w projektorze.
>
Wytrzeć płytę balansową wilgotną ściereczką lub standardowym roztworem do czyszczenia.
>
Wymiana lampy — gdy lampa zbliża się do końca okresu eksploatacji, projektor wyświetli powiadomienie o konieczności
zainstalowania nowej lampy. Gdy to nastąpi, należy skontaktować się z firmą Bertec® Corporation.
Przenośne systemy statyczne (Podstawowy i Funkcjonalny)
>
Wytrzeć górną powierzchnię płyty balansowej dowolnym standardowym środkiem czyszczącym.
>
Podkład z pianki może być czyszczony dowolnym standardowym środkiem czyszczącym.
>
Ze względów higienicznych pacjenci powinni nosić ochraniacze na stopy.
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Informacje ogólne o firmie

Dr Necip Berme (po lewej) i dr Lewis Nashner (po prawej)
Firma Bertec to uznany na całym świecie projektant, producent oraz dystrybutor urządzeń biomechanicznych i oprogramowania do
zastosowań badawczych i klinicznych. Narzędzia firmy Bertec są używane przez trenerów sportowych, fizykoterapeutów i innych specjalistów
pracujących nad zrozumieniem ruchu ludzkiego ciała i pomagają sportowcom oraz pacjentom osiągnąć ich cele w zakresie poprawy wyników
sportowych lub rehabilitacji.
Organizacje tak zróżnicowane jak Nike, amerykańska olimpijska drużyna pływacka, Toyota Robotics, instytucja rządowa NIH, centrum
medyczne Cleveland Clinic, instytucja Mayo Clinic, Uniwersytet Harvarda i setki innych na całym świecie polegają na 40-osobowej firmie
technologicznej Bertec z siedzibą w Columbus w stanie Ohio. Założona w 1987 roku firma Bertec kontynuuje realizację jednych z najbardziej
ambitnych projektów inżynierskich w wielu dziedzinach, takich jak biomechanika, mechatronika, immersyjna rzeczywistość wirtualna,
śledzenie wzroku i widzenie komputerowe, aby dostarczyć wiodące w branży rozwiązania dla lekarzy, naukowców i klinicystów.
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Witamy
Zapraszamy do instrukcji użytkownika systemów statycznych Bertec® Balance Advantage®. Jest to zwięzły i czytelny podręcznik zawierający
informacje dotyczące wdrożenia oraz użytkowania pakietu Bertec® Balance Advantage® oraz powiązanych elementów. Nie każda część
niniejszej instrukcji ma zastosowanie do każdego pakietu, ponieważ pakiety różnią się od siebie sposobem działania oraz dostępnymi funkcjami
i odpowiadają różnym potrzebom klinicznym oraz badawczym. Części mające zastosowanie tylko do niektórych pakietów są odpowiednio
oznaczone. Poniżej znajduje się krótki przegląd sześciu pakietów systemu do posturografii statycznej Bertec® Balance Advantage® wraz z ich
głównymi różnicami w sposobie działania i dostępnych funkcjach.

Informacje o pakietach do posturografii statycznej Bertec® Balance Advantage®
System do posturografii statycznej Bertec®’s Balance Advantage® obejmuje pakiety Podstawowy i Funkcjonalny; wszystkie
sześć produktów zostało opracowanych, aby pomóc klinicystom w rehabilitacji pacjentów. Te pakiety przedstawiono i opisano
w odpowiedniej kolejności na Rysunkach 1, 2, 3 i 4 na kolejnych stronach, wraz z ich odpowiednimi funkcjami i specyfikacjami
technicznymi. Krótki przegląd funkcji poszczególnych pakietów podano w tabeli 1.
Tabela 1: Pakiety Bertec® Balance Advantage® i powiązane funkcje.

Pakiet

Badania z płytą
dynamiczną

Opcja przenośna

Opcja
Opcja protokołu

Trening IVR
Moduły

Dynamiczna posturografia
komputerowa CDP/IVR™*

X

X

X

ü
ü
ü
ü
ü
ü

X

X

ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü

Główny IVR™*
Statyczny Podstawowy
Statyczny Funkcjonalny
Przenośny Podstawowy
Przenośny Funkcjonalny
Uproszczony Podstawowy

Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.

X
X
X
X
X

Równowaga i
sprawność ruchowa
Moduły treningowe

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

*Pakiet nieopisany w niniejszej instrukcji.

Niniejsza instrukcja obejmuje funkcje dostępne we wszystkich sześciu pakietach do posturografii statycznej Bertec® Balance
Advantage®; jak wspomniano wcześniej, nie każda część ma zastosowanie do każdego pakietu — klinicyści są zobowiązani do
zapoznania się wyłącznie z funkcjami związanymi z posiadanym przez nich pakietem.
Jak przedstawiono w Tabeli 1, wszystkie pakiety umożliwiają wykonywanie badań z użyciem płyt statycznych, choć nie
wszystkie protokoły treningowe są dostępne na wszystkich pakietach. Więcej informacji na temat badań z użyciem płyt
statycznych, analizy i treningów podano na stronach 38-74.
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Pakiety do posturografii statycznej Bertec®
Balance Advantage®
Standard Package

Bertec® Główny 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
Specyfikacja
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. obciążenie = 226,8 kg
Castle Corridor

Bertec® Balance Advantage® Podstawowy
Pakiet standardowy

Elementy opcjonalne

Oprogramowanie Bertec® Balance
Advantage®

Piankowy podkład balansowy (46 cm x
51 cm x 13 cm)

Podwójna płyta balansowa

Walizka transportowa
(dostosowana do wszystkich
elementów)

Stanowiska klinicysty o regulowanej
wysokości (2)
Wyświetlacz z ekranem dotykowym dla
klinicysty

Gwarancja rozszerzona
COBALT™ obsługiwany przez Bertec®

Kolorowy wyświetlacz pacjenta
Dedykowany komputer
Bezprzewodowe urządzenie wskazujące/
mysz
Zasilanie bezprzerwowe (UPS)
Transformator izolacyjny pacjenta
Higieniczne ochraniacze na stopy
Drewniana platforma równoważna
Piankowy podkład balansowy

SPECYFIKACJA
Cechy

z płytą dynamiczną

Rozwiązanie

Znormalizowane protokoły z danymi
normatywnymi

Granice stabilności

Intuicyjne oprogramowanie

mCTSIB

Stała pomoc techniczna

Przysiad z obciążeniem

Nośność 226 kg

Rytmiczne podnoszenie ciężarów

Jednoroczna gwarancja na części
i robociznę

Niski profil 3,8 cm w konfiguracji 46 cm
x 51 cm
Podwójna płyta balansowa o wysokiej
czułości

Postawa jednostronna
Trening
Szybki trening
Ruchliwość
Zamknięty łańcuch kinematyczny
Przenoszenie ciężaru ciała
Trening na siedząco
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Bertec® Balance Advantage® Funkcjonalny
Pakiet standardowy

Elementy opcjonalne

Oprogramowanie Bertec® Balance
Advantage®

Bertec® Vision Advantage®

Podwójna płyta balansowa
Stanowiska klinicysty o regulowanej
wysokości (2)

Gwarancja rozszerzona
COBALT™ obsługiwany przez Bertec®

Wyświetlacz z ekranem dotykowym dla
klinicysty
Kolorowy wyświetlacz pacjenta
Dedykowany komputer
Bezprzewodowe urządzenie wskazujące/
mysz
Zasilanie bezprzerwowe (UPS)
Transformator izolacyjny pacjenta
Higieniczne ochraniacze na stopy
Drewniana platforma równoważna

SPECYFIKACJA
Cechy

z płytą dynamiczną

Rozwiązanie

Znormalizowane protokoły z danymi
normatywnymi

Granice stabilności

Intuicyjne oprogramowanie

mCTSIB

Stała pomoc techniczna

Przysiad z obciążeniem

Nośność 226 kg

Rytmiczne podnoszenie ciężarów

Jednoroczna gwarancja na części i
robociznę

Niski profil 3,8 cm w konfiguracji 51 cm
x 152 cm
Podwójna płyta balansowa o wysokiej
czułości
Trening
Szybki trening
Ruchliwość
Zamknięty łańcuch kinematyczny
Przenoszenie ciężaru ciała
Trening na siedząco
06

Postawa jednostronna
Usiądź i wstań
Zrób krok naprzód i jeszcze raz
Krok szybki zwrot
Chód tandemowy
Chód w poprzek
Wypady w przód
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System przenośny Bertec® Balance Advantage® Podstawowy
Bertec® Balance Advantage® Uproszczony Podstawowy
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
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System przenośny Bertec® Funkcjonalny
Pakiet standardowy

Elementy opcjonalne

Oprogramowanie Bertec® Balance
Advantage®

Bertec® Vision Advantage®

Podwójna płyta balansowa
Laptop

Gwarancja rozszerzona
COBALT™ obsługiwany
przez Bertec®

Przewód zasilający i przewód USB
Bezprzewodowe urządzenie
wskazujące/mysz
Piankowy podkład balansowy
(46 cm x 51 cm x 10 cm)
Scalanie i synchronizacja
bazy danych

SPECYFIKACJA
Cechy

z płytą dynamiczną

Rozwiązanie

Znormalizowane protokoły z
danymi normatywnymi

Granice stabilności

Intuicyjne oprogramowanie

mCTSIB

Stała pomoc techniczna

Niski profil 3,8 cm w konfiguracji 51
cm x 152 cm
Podwójna płyta balansowa o
wysokiej czułości

Przysiad z obciążeniem
Rytmiczne podnoszenie ciężarów
Postawa jednostronna

Trening
Szybki trening
Ruchliwość
Zamknięty łańcuch kinematyczny
Przenoszenie ciężaru ciała
Trening na siedząco

Usiądź i wstań
Zrób krok naprzód i jeszcze raz
Krok szybki zwrot
Chód tandemowy
Chód w poprzek
Wypady w przód
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Nośność 226 kg
Jednoroczna gwarancja na części
i robociznę

Podstawowa obsługa
Włączanie systemu Główny IVR
Uwaga: Tylko systemy Główne. Instrukcje uruchamiania pozostałych systemów podano na stronie poniżej.

Inicjalizacja projektora:
1.
2.

Skierować pilota zdalnego sterowania w przybliżonym kierunku projektora (najlepiej robić to z boku
urządzenia, aby kopuła nie blokowała sygnału z pilota).
Nacisnąć jeden raz (zielony) przycisk zasilania i odczekać 10-15 sekund na zaświecenie lampy.
Uwaga: przycisk zasilania pilota zdalnego sterowania oznaczono na Rysunku 7. Jeżeli po
upływie dłuższego czasu projektor nie włączy się, należy ponownie nacisnąć przycisk zasilania i
sprawdzić, czy pilot jest skierowany w stronę projektora.

Aby wyłączyć projektor, skierować pilota na projektor, dwukrotnie nacisnąć przycisk zasilania i odczekać 10-15
sekund przed ponowną próbą.
Rysunek 7: przycisk zasilania.

Do każdego pakietu dołączony jest bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania pomagający klinicystom w sterowaniu programem Balance
Advantage®, jeśli w tym samym czasie muszą pomagać pacjentom. Pilot zazwyczaj steruje poniższymi funkcjami, jednak w niektórych
określonych badaniach funkcje te mogą ulec zmianie. Więcej informacji na temat zmodyfikowanych funkcji można znaleźć w części Protokoły.

•

Zielony wskaźnik laserowy

•

Mysz (przycisk Wstecz, kliknięcie lewym przyciskiem myszy)

•

Przewijanie

•

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy

•

Następny scenariusz

•

Poprzedni scenariusz

•

Początek/koniec próby

•

Przełączanie między ekranami pacjenta i klinicysty

Uwaga: Odbiornik USB jest pokazany po prawej stronie pilota na Rysunku E1.
Aby obsługiwać system pilotem, odbiornik musi być podłączony do gniazda USB
komputera.

Rysunek E1: pilot zdalnego sterowania i odbiornik USB.
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Pierwsze uruchomienie i logowanie
Wszystkie systemy Bertec® Balance Advantage® mogą być wyposażone w dedykowany komputer stacjonarny zamontowany na
wózku lub laptopa. Poniżej zamieszczono instrukcje dla każdego systemu — należy znać przeznaczenie przewodów systemu
podczas badania pacjenta.
Pierwsze włączenie i logowanie do dedykowanego systemu stacjonarnego:
1.

Nacisnąć przycisk zasilania w górnej części obudowy komputera.

2.

Przycisk zasilania zaświeci po włączeniu systemu.

3.

Zalogować się do pulpitu nawigacyjnego.

4.

Kliknąć logo Bertec® Balance Advantage® na pulpicie, aby załadować oprogramowanie.

5.

Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła, wprowadzić „hasło” zapisane całe małymi literami, a następnie nacisnąć klawisz
Enter na klawiaturze (lub kliknąć przycisk „Login” (Logowanie)).

6.

Pomoc w nawigacji po ekranie głównym klinicysty podano na stronie 12. Informacje na temat konfiguracji systemu podano na
stronie 13.

Pierwsze włączenie i logowanie do systemu przenośnego (laptop):
1.

Nacisnąć przycisk zasilania z boku laptopa (zakreślony na Rysunku 9).

2.

Zalogować się do pulpitu nawigacyjnego.

3.

Dwukrotnie kliknąć logo Bertec® Balance Advantage® na pulpicie, aby załadować oprogramowanie.

4.

Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła, wprowadzić „hasło” zapisane całe małymi
literami. Następnie nacisnąć klawisz Enter na klawiaturze (lub kliknąć przycisk „Login”
(Logowanie)).

5.

Informacje na temat nawigacji po ekranie głównym klinicysty podano na stronie 12. Informacje
na temat konfiguracji systemu podano na stronach 14-19.
Rysunek 9: przycisk zasilania
Jest niezwykle ważne, aby podczas uruchamiania systemu płyta pozostawała wolna od
laptopa.
jakichkolwiek przedmiotów, dopóki operator nie włączy całkowicie systemu i nie zaloguje się
do oprogramowania Balance Advantage®. Celem tej czynności jest umożliwienie systemowi wytarowania płyty po uruchomieniu
oprogramowania. Jeżeli podczas procesu samoczynnego zerowania płyta zostanie poruszona, należy zapoznać się z informacjami
w Załączniku F. Alternatywnie należy wylogować się i ponownie uruchomić program (instrukcje podano poniżej).

Wylogowanie z oprogramowania Balance Advantage:
1.

Kliknąć przycisk wylogowania w prawym górnym rogu ekranu (pokazany na Rysunku 10).

2.

Kliknąć przycisk wyjścia (pokazany na Rysunku 11).

Rysunek 10: przycisk wylogowania
z oprogramowania.

Rysunek 11: przycisk wyjścia.

Po skonfigurowaniu systemu administrator systemu (operator z uprawnieniami administratora) może tworzyć konta operatorów dla
pozostałych pracowników/klinicystów. Więcej informacji na temat operatorów oraz dodawania kont operatorów podano na stronie 16.
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Codzienne uruchamianie i logowanie
Po pierwszym uruchomieniu i zalogowaniu należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi kolejnych logowań.
Uruchomienie systemu:
1.

Nacisnąć przycisk zasilania komputera.

2.

Zalogować się do pulpitu nawigacyjnego.

3.

Kliknąć logo Bertec® Balance Advantage® na pulpicie, aby załadować oprogramowanie.

4.

Nie umieszczać żadnych przedmiotów na płycie, dopóki operator nie zaloguje się do systemu.

5.

Jeżeli podczas tego procesu płyta zostanie poruszona, należy zapoznać się z informacjami w Załączniku F. Instrukcje dotyczące
wylogowania zostały podane na Rysunkach 10 i 11 na poprzedniej stronie.

Logowanie do programu:
1.

Otworzyć oprogramowanie Bertec® Balance Advantage® . Przejść do ekranu logowania, pokazanego na Rysunku 12.

2.

Kliknąć prawidłową nazwę użytkownika w polu Operator.

3.

Należy sprawdzić, czy żądana nazwa operatora jest podświetlona na niebiesko.

4.

Wpisać hasło, które zostało ustawione dla wybranego operatora.

5.

Kliknąć przycisk „Login” (Logowanie) lub nacisnąć klawisz Enter, aby przejść do ekranu głównego klinicysty. Informacje na temat
ekranu głównego klinicysty podano na następnej stronie.

Rysunek 12: ekran logowania do oprogramowania.
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Ekran główny klinicysty
Ekran główny klinicysty jest pierwszym ekranem widocznym bezpośrednio po zalogowaniu operatora (lub administratora). Po
zalogowaniu operatora zostanie automatycznie wyświetlona karta Patients (Pacjenci) z listą pacjentów zapisanych w systemie.
Ekran jest podzielony na trzy główne obszary (nazywane kartami) opisane poniżej.
1. Patient Information (Informacje o pacjencie): informacje o pacjencie są wyświetlane w karcie Patients (Pacjenci). To podstawowy
interfejs do ładowania pacjenta, jego tworzenia i przeglądania jego historii.
2. Assessments (Badania): wszystkie protokoły badań równowagi dostępne w systemie znajdują się na karcie Assessments (Badania).
Każdy protokół jest reprezentowany przez łatwo rozpoznawalną ikonę, którą można przeciągnąć i upuścić do serii badań.
3. Training (Trening): na karcie Training (Trening) dostępna jest szeroka gama opcji ułatwiających rehabilitację pacjenta. Opcje te
obejmują:
> Weight shifting (Przenoszenie ciężaru ciała)
> Seated (Na siedząco)
> Mobility (Sprawność ruchowa)
> Closed Chain (Zamknięty łańcuch kinematyczny)
> Quick Training (Szybki trening)
Po wybraniu pacjenta operator może ukończyć badania lub trening, klikając karty Assessments (Badania) lub Training (Trening).
Ekran główny klinicysty przedstawiono na Rysunku 13: górny pasek zawiera karty, natomiast pasek po lewej stronie wskazuje
miejsce przechowywania informacji o pacjencie.

Rysunek 13: ekran główny klinicysty.

Jest niezwykle ważne, aby wszyscy operatorzy nauczyli się nawigować po ekranie głównym klinicysty.
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Przygotowanie placówki medycznej i konfiguracja systemu
Uwaga: dostęp do tych opcji konfiguracji mają tylko operatorzy, którym przyznano rolę kierownika lub superadministratora/
operatora z uprawnieniami administratora.
Podczas wstępnej konfiguracji operator z uprawnieniami administratora będzie musiał skonfigurować oprogramowanie tak, aby
jak najlepiej odpowiadało potrzebom placówki. Należy wybrać i wprowadzić jednostki miary, nagłówki raportów i informacje o
placówce. Po dokonaniu wstępnej konfiguracji operatorzy mogą nadal uzyskać dostęp do obszaru opcji konfiguracji (patrz uwaga
powyżej).

Konfiguracja opcji

Operator musi wybrać ikonę koła zębatego
w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknąć opcję Configuration (Konfiguracja).
W tym celu operator załaduje ekran opcji konfiguracji w nowym oknie, w którym można skonfigurować następujące opcje General Settings
(Ustawienia ogólne), Test Settings (Ustawienia badań), Additional Fields (Dodatkowe pola), Test Series (Serie badań), Operators (Operatorzy),
Security Roles (Role bezpieczeństwa) oraz Database (Baza danych) (Rysunek 14).

Rysunek 14: ekran opcji konfiguracji. Obecnie jest wybrane pole General Settings (Ustawienia ogólne).

General Settings (Ustawienia ogólne)

Opcje konfiguracji General Settings (Ustawienia ogólne) służą do zmiany sposobu działania programu. W tym miejscu operator
może zmieniać jednostki miary (funty/stopy/cale lub kilogramy/metry/centymetry) oraz inne opcje, takich jak wymóg, aby pacjenci
posiadali ważny identyfikator oraz jaki nagłówek raportu będzie widoczny w górnej części każdej strony raportu. Można także
określić, czy program powinien wyzerować płytę balansową po uruchomieniu systemu czy po podłączeniu płyty (ta opcja powinna
być zawsze włączona, o ile dział pomocy technicznej firmy Bertec nie zaleci inaczej).
Opcja Report Header (Nagłówek raportu) pozwala operatorowi na zmianę rozmiaru czcionki, stylu, wyrównania i koloru tekstu.
Użytkownik może również umieścić w nagłówku odwołanie do obrazu, np. logo placówki. Aby można było wyświetlić plik obrazu,
musi być on dostępny dla komputera z systemem Windows — obraz nie jest zapisywany w nagłówku raportu. W związku z tym
obraz musi znajdować się na lokalnym dysku twardym lub zostać na niego pobrany.
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Test Settings (Ustawienia badań)

Opcje konfiguracji Test Settings (Ustawienia badań), przedstawione na Rysunku 15, służą do sterowania przebiegiem badań.
Jednym z konfigurowalnych ustawień jest włączanie lub wyłączanie dźwięków używanych do sygnalizacji rozpoczęcia, zatrzymania
lub niepowodzenia badania. Ponadto można zmienić rodzaj dźwięku odtwarzanego przez system na dowolny plik WAV zapisany na
komputerze.
W niektórych protokołach badań operator może dostosować wyświetlacz środka nacisku do tego, z jaką czułością reagują płyty na
początkowy nacisk. Domyślnie do reakcji płyty i rozpoczęcia śledzenia danych wymagana jest zmiana nacisku o około 11,35 kg.
Przesunięcie suwaka w kierunku ustawienia „Very Sensitive” (Duża czułość) spowoduje, że płyta będzie reagować na mniejszy
nacisk, do około 0,91 kg; przesunięcie suwaka w kierunku „Less Sensitive” (Mała czułość) spowoduje, że płyta będzie reagować na
minimalny nacisk wynoszący około 29,5 kg. Nie ma to żadnego związku z tym, jak szybko lub powoli aktualizuje się wyświetlacz; ma
to tylko wpływ na to, jak duży nacisk na płytę jest wymagany do rozpoczęcia śledzenia środka nacisku.
Pole konfiguracji ustawień badań (nad wyświetlaczem środka nacisku) pozwala również operatorowi na zapisanie wszystkich
danych testowych zarówno dla badań, jak i treningów. Wszystkie dane dotyczące badań (nawet te, które nie są wykorzystywane do
generowania raportów) są domyślnie zapisywane w bazie danych. Mimo tego, nie są zapisywane żadne dane dotyczące treningów
(jednak wyniki są zachowywane). Po zaznaczeniu tego ustawienia są zapisywane wszystkie dane nieprzetworzone zarówno dla
badań jak i dla treningów. Mogą być one cenne, jeśli użytkownik wymaga śledzenia danych COG lub COP dla celów treningów, ale
oznacza również, że wielkość bazy danych będzie rosła znacznie szybciej.
Dodatkowo w tym oknie można zmienić DPI ekranu trackera wzroku i czułość analizy skoków za pośrednictwem powiązanych opcji,
jak pokazano na Rysunku 15.

Rysunek 15: powiadomienie o rozmiarze danych.
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Additional Fields (Dodatkowe pola)

Okno Additional Fields (Dodatkowe pola) pozwala operatorowi dołączać informacje do rekordów poszczególnych pacjentów.
Wszystkie pola z zaznaczoną kolumną „Required" (Wymagane) to pola obowiązkowe, które muszą być wypełnione przez operatora,
zanim będzie można zapisać rekord pacjenta. Dodatkowe pola można skonfigurować tak, aby zawierały wygenerowane przez
użytkownika listy skojarzone z określonymi polami. Jednym z przykładów może być wstępnie skonfigurowana lista kodów ICD9 zapisana już w systemie. Operator może edytować te pola/listy, tworzyć lub usuwać listy oraz określać, które dodatkowe pola
korzystają z tych list. Opcje te są zlokalizowane w dolnej części okna Additional Fields (Dodatkowe pola).
Edit Field (Edytuj pole): wybranie bieżącego pola na liście systemu (w górnej części okna) spowoduje aktywację
przycisku Edit Field (Edytuj pole). Pozwala to operatorowi na ustawienie rodzaju tekstu, który pojawia się w polu (tekst
wprowadzany przez operatora lub tekst z list utworzonych przez użytkownika), ustawienie miejsca, w którym pojawi
się pole na liście oraz sprawdzenie, czy jest to pole wymagane. Na Rysunku 16 przedstawiono menu opcji Edit Field
(Edytuj pole).

Rysunek 16: menu opcji Edit Field (Edytuj pole).
New Field (Nowe pole): Przycisk New Field (Nowe pole) spowoduje utworzenie nowego pola, które pojawi się na liście
dodatkowych pól. To pole może być użyte do wprowadzenia dowolnej informacji, którą operator chce zarejestrować —
informacje te zostają dołączone do rekordów pacjenta. Podczas tworzenia nowego pola należy określić wszystkie inne
opcje specyficzne dla danego pola (np.: kolejność, czy pole jest wymagane, lista/brak listy).
Delete Field (Usunięcie pola): Przycisk Delete Field (Usunięcie pola) spowoduje usunięcie aktualnie wybranego pola z
listy dodatkowych pól.
Edytor wartości: listy tworzone przez operatora są generowane i zapisywane za pośrednictwem edytora wartości. Po
kliknięciu pojawi się nowe okno zawierające listę aktualnie zapisanych list dla dodatkowych pól (znajdujących się po
lewej stronie). Po wybraniu listy po lewej stronie z prawej strony zostanie wyświetlona jej zawartość. Pełny widok edytora
wartości przedstawiono na Rysunku 18 na następnej stronie.
Tworzenie nowej listy: operator powinien najpierw wybrać opcję Add New List (Dodaj nową listę). Spowoduje to dodanie
pozycji <New Entry> (Nowy wpis) do listy zapisanych list. Operator może zmienić nazwę listy z <New Entry> (Nowy wpis)
na żądaną nazwę w wierszu Name (Nazwa). Ponadto operator może zdecydować, czy na liście będzie można wybrać
wiele pozycji, zaznaczając pole Allow Multiple Selections (Zezwalaj na wiele wyborów) przedstawione na Rysunku 17.
Po jego zaznaczeniu operator może rozpocząć wpisywanie zawartości listy w polu tekstowym, ponieważ każdy nowy
wiersz pokrywałby się wtedy z nowym możliwym zaznaczeniem (domyślnie informacja jest tylko dla jednego pola). Po
zakończeniu należy kliknąć przycisk Ok, aby zapisać nowe pole/zaktualizować je.
Rysunek 17: pole Allow Multiple Selections (Zezwalaj na wiele wyborów).
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Rysunek 18: okno edytora wartości.

Test Series (Seria badań)

Operator może kliknąć pole Test Series (Seria badań), aby wyświetlić wszystkie serie badań w systemie, które zostały utworzone i
zapisane przez jego operatorów lub użytkowników. Operator może usunąć lub zmienić nazwę zapisanych list, wybierając zapisaną
serię badań, a następnie klikając przycisk Delete Series (Usuń serię) lub Rename Series (Zmień nazwę serii).

Operators (Operatorzy)

Operatorzy to konta logowania do oprogramowania Balance Advantage®, za pośrednictwem których można wykonywać
określone czynności, takie jak przeprowadzanie badań, generowanie raportów i praca z rekordami pacjentów. Każdy
operator może mieć przypisaną rolę bezpieczeństwa (uprawnienia dostępu), która określa, jakie czynności może
wykonywać.
Aby edytować lub usunąć operatora, bieżący operator może kliknąć dany wpis, a następnie przycisk Edit Operator
(Edytuj operatora) lub Delete Operator (Usuń operatora). Aby utworzyć nowego operatora, operator może kliknąć
przycisk New Operator (Nowy operator). Kliknięcie opcji Edit Operator (Edytuj operatora) lub New Operator (Nowy
operator) spowoduje otwarcie okna przedstawionego na Rysunku 19.

Rysunek 19: okno edycji profilu operatora.
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Pole Operator Name (Nazwa operatora) jest wymagane, ponieważ nazwa służy do identyfikacji operatora i umożliwienia mu
logowania do systemu na ekranie logowania. W razie potrzeby można wyświetlić opcjonalne pole Full Name (Pełna nazwa), ale jeśli
nie jest ono podane, system będzie domyślnie używał wartości z pola Operator Name (Nazwa operatora).
Pole Security Role (Rola bezpieczeństwa) jest wypełniane z poziomu ekranu konfiguracji ról bezpieczeństwa (więcej informacji
podano w części dotyczącej ról bezpieczeństwa poniżej). Do jednego operatora można przypisać tylko jedną rolę bezpieczeństwa,
ale wielu (lub wszyscy) operatorzy mogą używać tej samej roli bezpieczeństwa.
Pole Password (Hasło) służy do logowania operatora do systemu. Aby zmienić hasło, należy dwukrotnie wprowadzić to samo hasło.
Należy pamiętać, że hasła puste (bez tekstu) są dozwolone, ale ich stosowanie nie jest zalecane. Operator po zalogowaniu może
zmienić swoje hasło z poziomu menu systemu Balance Advantage®. Więcej informacji podano w Załączniku D.

Security Roles (Role bezpieczeństwa)

Okno Role bezpieczeństwa umożliwia konfigurowanie uprawnień dostępu dla operatorów. Te uprawnienia dostępu są
współdzielone przez operatorów, więc zmiana uprawnienia dostępu danej roli bezpieczeństwa będzie miała wpływ na
wszystkich operatorów przypisanych do tej roli bezpieczeństwa.
Aby edytować lub usunąć rolę bezpieczeństwa, najpierw kliknąć wpis, a następnie kliknąć przycisk Edit Security Role
(Edytuj rolę bezpieczeństwa) lub Delete Security Role (Usuń rolę bezpieczeństwa). Aby utworzyć nową rolę bezpieczeństwa, kliknąć
przycisk New Security Role (Nowa rola bezpieczeństwa). Kliknięcie opcji Edit Security Role (Edytuj rolę bezpieczeństwa) lub New
Security Role (Nowa rola bezpieczeństwa) spowoduje otwarcie okna przedstawionego na Rysunku 20.

Rysunek 20: nowe okno do edycji ról bezpieczeństwa.
Pole Role Name (Nazwa roli) jest wymagane i służy do identyfikacji roli bezpieczeństwa. Opcjonalny opis pozwala operatorowi
opisać, do czego służy dana rola. Pola wyboru Access Rights (Uprawnienia dostępu) określają, co może zrobić operator z daną rolą.
Domyślnie nowa rola bezpieczeństwa nie ma żadnych uprawnień. Jeśli nie ustawiono uprawnienia „Can Login” (Może się logować),
żadne konto operatora przypisane do tej roli nie może zalogować się do systemu.
Uprawnienie dostępu „Is Super Operator/System Admin” (Jest superoperatorem/administratorem systemu) jest przyznawane
dla kont bardzo wysokiego poziomu. Powinno być ono ustawiane tylko dla kont, które mogą zmieniać ustawienia systemu, a co
ważniejsze, tworzyć, edytować i usuwać operatorów i role bezpieczeństwa.
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Uprawnienia dostępu „Is Manager Operator” (Jest operatorem-kierownikiem) są podobne do uprawnień dostępu administratora
systemu, ponieważ użytkownik posiada również dostęp do ekranu konfiguracji i ustawień, ale nie może dodawać, zmieniać ani
usuwać operatorów oraz ról bezpieczeństwa. Domyślnie te uprawnienia nie dają również dostępu do list pacjentów ani do badań i
raportów.
Uprawnienia „View/Add/Delete operator” (Wyświetlanie/Dodawanie/Usuwanie operatorów) mogą być przyznawane tylko
operatorom-kierownikom lub superoperatorom/administratorom systemu.
Operator bez uprawnień „View/Add/Delete patient” (Wyświetlanie/Dodawanie/Usuwanie pacjentów) nie będzie miał dostępu do
pacjentów, a co za tym idzie, nie będzie mógł w ogóle korzystać z systemu. Zaleca się, aby uprawnienia do wyświetlania pacjentów
były przypisane do wszystkich ról bezpieczeństwa wraz z uprawnieniami do logowania się do systemu.
Uwaga: należy pamiętać o przyznaniu wszystkim operatorom i rolom bezpieczeństwa uprawnienia „Can Login” (Może
się logować). Operatorzy bez tej roli nie będą mogli korzystać z systemu.
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Tworzenie nowych pacjentów
Uwaga: Zaleca się utworzenie w bazie danych pacjenta testowego (nazwanego Pacjent Testowy) w celach szkoleniowych.
Tworzenie nowego pacjenta:
1.

Kliknąć przycisk New Patient (Nowy pacjent) na środku ekranu bezpośrednio po logowaniu do systemu i przejściu do ekranu
głównego klinicysty. Opcjonalnie wybrać opcję New Patient (Nowy pacjent) z listy pacjentów, a następnie kliknąć pole Click here
to Start a New Patient (Kliknij tutaj, aby dodać nowego pacjenta) (znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu). Obie opcje
przedstawiono na Rysunku 21.

2.
3.
4.
5.

Po kliknięciu pojawi się wyskakujące okienko z pustymi polami informacji o pacjencie. Patrz Rysunek 22.
Wypełnić wymagane pola. Te pola mają kolor żółty. Następnie wypełnić wszystkie wymagane pola opcjonalne.
(Opcjonalnie): Zrobić zdjęcie pacjenta, klikając przycisk Turn on Camera (Włącz aparat), czekając na pojawienie się obrazu z
aparatu na żywo, a następnie klikając przycisk Take Picture (Zrób zdjęcie).
Kliknąć przycisk Save Changes (Zapisz zmiany), aby utworzyć nowy profil pacjenta.

Rysunek 21: tworzenie nowych pacjentów.

Rysunek 22: okno nowego pacjenta.
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Wyświetlanie informacji o istniejących pacjentach
Wybieranie pacjenta zapisanego w systemie:
1.

Kliknąć kartę Patients (Pacjenci).

2.

Po lewej stronie ekranu pojawi się lista pacjentów. Domyślnie lista ta jest posortowana według ostatnio używanego profilu.

3.

Kliknąć, aby wybrać pacjenta. Informacje o pacjencie zostaną wyświetlone na środku ekranu. Nad informacjami o pacjencie są daty
poprzednich badań (jeśli były przeprowadzane). Kliknąć, aby zobaczyć więcej informacji.

4.

(Opcjonalnie): Operator może sortować tę listę na różne sposoby, np. w porządku alfabetycznym, klikając przycisk „Sort the
Patients List by” (Sortuj listę pacjentów według) i wybierając metodę sortowania.

Filtrowanie według dodatkowych pól

Jeżeli utworzono dodatkowe pola zawierające listy, rekordy pacjentów mogą być również filtrowane według tych pozycji listy.
Na przykład, jeśli dla pola Physical Therapist (Fizjoterapeuta) utworzono listę zawierającą pozycje John, April i Joanne, można filtrować
listę pacjentów tak, aby wyświetlić tylko pacjentów Joanne. W tym celu należy kliknąć symbol + (pokazany na Rysunku 23) obok pola Name
Search / Filter (Wyszukiwanie nazwisk/filtrów), kliknąć pozycję Physical Therapist (Fizjoterapeuta), a następnie zaznaczyć pole wyboru obok
fizjoterapeutki Joanne. Ekran ten przedstawiono na Rysunku 24. Po wybraniu pozycji do filtrowania należy kliknąć przycisk OK. Do listy
filtrowania można dodawać wiele pozycji — wystarczy dalej klikać na znak + przy polu Name Search / Filter (Wyszukiwanie nazwisk/filtrów) i
wykonywać te same czynności co poprzednio. Aby usunąć niechciany filtr, kliknąć znak - widoczny obok etykiety filtra.

Rysunek 24: pole wyboru filtrów — lista pacjentów.
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Konfiguracja nowej płyty
W przypadku podłączenia do systemu niezidentyfikowanej płyty, natychmiast po zalogowaniu się operatora do oprogramowania
zostanie wyświetlone wyskakujące okno, jak pokazano na Rysunku 25. Operator powinien kliknąć obraz pasujący do właśnie
podłączonej płytki i kliknąć przycisk OK. Wybór właściwej płyty jest niezwykle ważny; nieprawidłowo zidentyfikowana płyta
spowoduje, że obliczenia podczas badań będą nieprawidłowe.

Rysunek 25: wyskakujące okno.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu operator wybierze niewłaściwy typ płyty, można go zresetować, klikając ikonę koła zębatego
,a
następnie wybierając z rozwijanej listy opcję Re-select Plate Size (Wybierz ponownie rozmiar płyty). Następnie operator może wybrać
odpowiednią płytę, klikając jej obraz.
Poza skonfigurowaniem niezidentyfikowanych płyt, systemy Balance Advantage® używające funkcjonalnych płyt balansowych wymagają
zamówienia płyty podczas wstępnej instalacji/konfiguracji, gdy system jest przenoszony w inne miejsce lub gdy płyta zostaje odłączona, a
następnie ponownie podłączona. Aby ustawić orientację płyt, kliknąć ikonę koła zębatego
, a następnie z rozwijanej listy wybrać opcję
Configure Dual Plates (Konfiguruj płyty podwójne). Ekran ustawiania orientacji pokazano na Rysunku 26 na następnej stronie.
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Operator powinien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, stojąc na płycie znajdującej się najdalej od monitora.
Poczekać, aż płyta na ekranie zmieni kolor na zielony, a następnie kliknąć przycisk Ok. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy postępować
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Rysunek 26: konfigurowanie kolejności płyt funkcjonalnych.
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Badanie pacjenta
Rozpoczęcie badania pacjenta:
1. Utworzyć nowego pacjenta (instrukcje na stronie 19) lub wybrać istniejącego pacjenta (wskazówki na stronie 21).
2. Aby wykonać nowe badania, kliknąć kartę Assessments (Badania), pokazaną na Rysunku 27, a następnie przeciągnąć i upuścić
żądane badania do listy serii badań po lewej stronie.
Uwaga: Kolejność badań w ramach serii można zmieniać, klikając i przeciągając nazwy badań do nowego położenia.
Opis badania można znaleźć w odpowiednim rozdziale poświęconym temu badaniu w dalszej części niniejszej instrukcji, począwszy
od strony 46.

Rysunek 27: karta badań: konfigurowanie badania.
3. Po ustaleniu kolejności wykonywania badań należy wybrać opcję Start the Test Series (Uruchom serię badań) znajdującą się
bezpośrednio pod nazwiskiem pacjenta w lewym górnym rogu.
4. Prawidłowo ustawić stopy pacjenta na płycie balansowej.
W przypadku większości badań pacjent musi ustawić stopy
w taki sposób, aby kostki przyśrodkowe były wyrównane z
linią biegnącą od lewej do prawej strony, a boczne części
kości piętowych były wyrównane z liniami małymi, średnimi
lub dużymi. Zostanie to wyświetlone na ekranie klinicysty.
Ogólnie rzecz biorąc, pacjent ma możliwość równomiernego
ustawienia stóp tak, aby mógł wygodnie stać. Prawidłowe
ułożenie stóp pokazano na Rysunku 28.

Linia pozioma
Linie mała (S),
średnia (M),
długa (L)

5. Przeprowadzić badania zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie komputera. W dowolnym
Rysunek 28: prawidłowe ułożenie stóp.
momencie podczas badania klinicysta może wprowadzać
notatki, klikając w obszarze Test Notes (Notatki do badań)
znajdującym się w lewym dolnym rogu ekranu. Ekran ten pokazano na Rysunku 29 na następnej stronie.
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Rysunek 29: przykładowy ekran klinicysty podczas badania.

Wyświetlanie i drukowanie raportów z zakończonych badań:
1.

Przejść do karty pacjenta i potwierdzić wybór właściwego pacjenta.

2.

Nad informacją o pacjencie jest oś czasu wyświetlająca datę dla każdego dnia, w którym został zarejestrowany rekord pacjenta.
Kliknąć datę i badanie, aby wybrać odpowiedni raport.

3.

Po wyświetleniu żądanego raportu z badania kliknąć ikonę drukowania w prawym górnym rogu ekranu.

4.

Raporty o postępach można przeglądać, klikając na ikonę „i” i wybierając raport o postępach (jeśli jest dostępny).

Rysunek 30: powrót do ekranu pacjenta w celu wyświetlenia raportów o postępach.
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Ponowne zbieranie danych z prób
Próby można odrzucić i ponownie zebrać dane w przypadku wykonania przez pacjenta czynności zakłócającej badanie (np.
kichnięcie, zadanie pytania, otwieranie oczu itp. w trakcie trwania próby).
Powtórzenie próby:
1.

Przytrzymać wciśnięty klawisz Ctrl i nacisnąć klawisz Del.

2.

W wyskakującym okienku (pokazanym na Rysunku 31) wybrać opcję „Yes, I want to delete the last collected trial” (Tak, chcę usunąć
ostatnią zebraną próbę) albo „No, I do not want to delete the last collected trial” (Nie, nie chcę usuwać ostatniej zebranej próby).

3.

Tylko ostatnia zebrana próba zostanie usunięta.

Rysunek 31: potwierdzenie usunięcia próby.
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Zapisywanie i ładowanie serii badań
Oprogramowanie Balance Advantage® pozwala operatorowi na tworzenie serii badań i treningów, które mogą być zapisywane do
wykorzystania w przyszłości u dowolnego pacjenta.
Zapisywanie listy:
1. Wybrać badania/treningi, umieszczając je w lewej kolumnie (w obszarze Series of Tests to perform (Serie badań do wykonania)).
2. Ustawić opcje dla poszczególnych badań.
3. Wybrać ikonę zapisu.
4. Wprowadzić unikatową nazwę serii badań.
Wybieranie istniejącej serii badań:
1. Wybrać kartę Assessments (Badania) lub Trainings (Treningi).
2. Wybrać opcję Load from existing Test Series (Załaduj z istniejącej serii badań) (po lewej stronie ekranu, pod obrazem oraz imieniem
i nazwiskiem pacjenta).
3. Wybierz żądaną serię badań, która ma zostać użyta.
Na Rysunku 32 przedstawiono menu do zapisywania i wybierania zapisanych list. Zarówno badania, jak i treningi mogą być łączone w jedną
kompleksową listę. Wystarczy wybrać żądane badania i przejść do karty Training (Trening) w celu wybrania treningów, a następnie zapisać
listę.

Rysunek 32: interfejs listy. Należy zauważyć, że pasek do zapisywania badań jest otwarty.
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Reporty z badań
Wyniki badań można przedstawić za pomocą różnych typów raportów: raportów z pojedynczych badań, raportów łączonych, raportów z
dziennego treningu oraz raportów o postępach. Ponadto w tej części omówiono legendę dotyczącą raportów, a także eksportowanie danych
ASCII.

Raporty z pojedynczych badań

Raporty z pojedynczych badań przedstawiają wyniki pojedynczego badania przeprowadzonego w określonym dniu. Raport z pojedynczego
badania może być wygenerowany dla każdego pojedynczego badania lub treningu. Rysunek 33 przedstawia przykład raportu z pojedynczego
badania dotyczącego granic stabilności.

Raporty łączone

Rysunek 33: raport z badania dotyczącego granic stabilności.

Raporty łączone to połączenie wyników wielu badań w postaci jednostronicowego raportu. Badania, które mają być połączone, muszą być
przeprowadzone w tym samym dniu i podczas tej samej sesji.

Rysunek 34: badanie czasu przetwarzania wizualnego.
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Raporty z dziennego treningu

Ten raport to skumulowany rekord ćwiczeń wykonywanych przez pacjenta podczas całej sesji treningowej. W tym raporcie można wydrukować
ćwiczenie, ustawienia trudności, parametry i wynik pacjenta. Na Rysunku 35 przedstawiono przykładowy raport z codziennego treningu
stymulacji ruchu na podstawie bodźców wzrokowych (VMS) skierowanych w lewo.

Rysunek 35: raport z codziennego treningu stymulacji ruchu na podstawie bodźców wzrokowych (VMS) skierowanych w lewo.

Raport o postępach

Raport o postępach zawiera wykresy dotyczące postępów pacjenta w czasie dla jednego konkretnego badania. Pacjent musi mieć
wielokrotnie wykonane badania lub szkolenia w wybranym przedziale czasowym, aby raport o postępach był dostępny. Przykładowy raport o
postępach badań organizacji sensorycznej przedstawiono na Rysunku 36.

Rysunek 36: raport o postępach badań organizacji sensorycznej.
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Legenda dotycząca raportu

Wszystkie raporty bazują na tym samym ogólnym schemacie
prezentowania informacji. Szare słupki reprezentują dane normatywne1
powiązane
z przedziałem wiekowym, do którego należy pacjent. Zielone słupki
przedstawiają wyniki, które mieszczą się w zakresie normatywnym,
natomiast czerwone
słupki reprezentują wyniki poza (poza 5. percentylem) zakresem
normatywnym dopasowanym do wieku danego pacjenta. Przykładową
legendę dotyczącą raportu przedstawiono na Rysunku 37.
Rysunek 37: legenda dotycząca raportu.

Eksport danych ASCII

Eksport danych można zainicjować, przytrzymując klawisze Ctrl+F6 na klawiaturze podczas wyświetlania raportu z badania na karcie
Patients (Pacjenci); wykonanie tego polecenia spowoduje otwarcie przeglądarki eksportowania danych. Na tym ekranie użytkownik ma do
dyspozycji szereg opcji. Dostępne opcje obejmują wybór eksportu bieżącego pacjenta lub wszystkich pacjentów, typ eksportowanych badań,
sposób organizacji eksportowanych informacji, przedział czasowy eksportu oraz miejsce zapisu eksportowanych informacji. Wszystkie
eksportowane dane są zapisywane w plikach CSV i mogą być otwierane za pomocą innych programów do analizy danych. Ekran eksportu
danych przedstawiono na Rysunku 38. Wyeksportowane dane nie mogą być ponownie zaimportowane do oprogramowania Bertec® Balance
Advantage®. Szczegółowe informacje na temat wykonywania kopii zapasowej systemu podano w rozdziale Konserwacja bazy danych
(strona 33).

Rysunek 38: ekran eksportu danych.
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Układ ekranu pacjenta
Ogólnie na ekranie pacjenta są wyświetlane istotne informacje docelowe, takie jak okrąg granic stabilności lub przykłady obrazów
przedstawiających sposób przeprowadzenia badania. Na niektórych ekranach pacjenta są wyświetlane wskazówki początkowe lub inne
instrukcje. Jako przykładu użyto badania granic stabilności.

Rysunek 39: komunikat „Hold Still” (Stać nieruchomo), zanim pacjent się poruszy.
Komunikat „Begin” (Rozpocząć ruch) informujący o konieczności rozpoczęcia ruchu

Rysunek 40: komunikat „Begin” (Rozpocząć ruch) informujący o konieczności rozpoczęcia ruchu.
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Rysunek 41: komunikat „Trial Complete” (Próba ukończona) wyświetlany po ukończeniu próby.

Instrukcja obsługi Bertec® Balance Advantage®
80P-0009

31

Podstawowa obsługa

Konserwacja bazy danych
Uwaga: dostęp do tych opcji konfiguracji mają tylko operatorzy, którym przyznano rolę superoperatora/administratora systemu.
Dostęp do strony konfiguracji bazy danych:
1.

Kliknąć ikonę koła zębatego

(umieszczoną w prawym górnym rogu ekranu).

2.

Wybrać opcję Database Maintenance (Konserwacja bazy danych) (w rozwijanym menu), aby otworzyć stronę konfiguracji bazy
danych w nowym oknie.

3.

Jeśli sekcja bazy danych jest wyłączona, zamknąć program Balance Advantage® (informacje przedstawiono na Rysunkach 47 i 48
na stronie 37). Następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Balance Advantage® (z poziomu pulpitu komputera). Wybrać z
listy rozwijanej opcję Uruchom jako administrator, aby otworzyć program. Zalogować się jeszcze raz i powtórzyć czynności pierwszą
i drugą.

Na stronie konfiguracji bazy danych, pokazanej na Rysunku 42, można uzyskać dostęp do statystyk bieżącej bazy danych, opcji
automatycznego tworzenia kopii zapasowych, ręcznego tworzenia kopii zapasowych, przywracania bazy danych oraz konfiguracji i
wykonywania operacji scalania baz danych.
Uwaga: Zaleca się zaznaczenie pola wyboru „Automatic Archive” (Automatyczna archiwizacja). Zaznaczenie tego pola spowoduje,
że dostępne staną się opcje How Frequently (Częstotliwość), Start Time (Czas rozpoczęcia) i Folder Options (Opcje folderów).
•

Opcja How Frequently (Częstotliwość) pozwala konfigurować częstotliwość automatycznego tworzenia kopii zapasowych. Może to
być codziennie, co tydzień lub co miesiąc.

•

Opcja Start Time (Czas rozpoczęcia) określa godzinę rozpoczęcia automatycznego tworzenia kopii zapasowych (tj. 21:00).

•

Opcja Folder Options (Opcje folderów) określa, gdzie na komputerze będą zapisywane tworzone automatycznie archiwa systemu.

Rysunek 42: opcje konfiguracji: baza danych.
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Tworzenie kopii zapasowych/przywracanie bazy danych

Przed zmianą ustawień bazy danych zdecydowanie zalecane jest wykonanie kopii zapasowej bieżącej bazy danych. Ponadto
zaleca się regularne wykonywanie kopii zapasowych bazy danych: dodatkowe informacje podano na poprzedniej stronie.
Tworzenie kopii zapasowej bazy danych:
1.

Kliknąć przycisk „Perform Database Archive Now” (Wykonaj archiwizację bazy danych teraz) (w lewej dolnej części strony
konfiguracji bazy danych).

2.

Wybrać folder, w którym ma zostać zapisane archiwum. Można również używać nośników danych, pod warunkiem że urządzenie
nie zostanie odłączone do czasu zakończenia procesu archiwizacji. Domyślna lokalizacja folderu to: C:\ProgramData\Bertec\
BalanceAdvantage.

3.

Proces archiwizacji można anulować w dowolnym momencie, klikając przycisk Cancel (Anuluj). Anulowane archiwa nie zostaną
zapisane.

Po zakończeniu archiwizacji system Balance Advantage® wyświetli nazwę zarchiwizowanego pliku i zaproponuje otwarcie folderu, w którym
ten plik został zapisany. Zaleca się, aby po zakończeniu procedury kopiować archiwum na nośnik pamięci.
Przywracanie zarchiwizowanej bazy danych:
1.

Kliknąć przycisk „Merge or Restore Database from Archive” (Scal lub przywróć bazę danych z archiwum) (w prawej dolnej części
strony konfiguracji bazy danych).

2.

Wyszukać i wybrać prawidłowy plik archiwum. Bazy danych można przywracać z archiwów przechowywanych na nośnikach (tak
długo, jak nośniki pozostają podłączone do komputera na czas trwania procesu przywracania bazy danych).

3.

Wybierz opcję zastąpienia bieżącej bazy danych. Opcja ta znajduje się bezpośrednio pod opcją scalania, pokazaną na Rysunku 43.

4.

W ramach zabezpieczenia funkcja przywracania domyślnie utworzy kopię zapasową bieżącej bazy danych, zanim zacznie
zastępować bieżącą bazę danych. Aby pominąć krok tworzenia kopii zapasowej, należy usunąć zaznaczenie opcji "Create an
archive backup...” (Utwórz kopię zapasową archiwum...).

5.

Kliknąć przycisk Ok. Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

6.

Przeczytać wiadomość, aby sprawdzić, czy została wybrana prawidłowa opcja.

7.

Kliknąć przycisk Yes (Tak), aby wylogować się podczas przywracania bazy danych.
Ostrzeżenie! Przywrócenie bazy danych z archiwum spowoduje całkowite zastąpienie bieżącej zawartości bazy danych. Wykonać
tę czynność tylko wtedy, gdy istnieje ku temu uzasadniony powód, np. przenosząc bazę danych z jednego komputera do drugiego
lub zastępując uszkodzoną bazę danych z powodu awarii dysku twardego lub innych problemów. Tej operacji nie można cofnąć!
Ostrzeżenie! Pliki oraz archiwa baz danych są szyfrowane i nie można ich odczytywać ani modyfikować za pomocą innych
programów. Nie należy próbować modyfikować plików lub archiwów baz danych za pomocą programów innych firm, ponieważ
może to doprowadzić do utraty danych.

Rysunek 43: opcja zastąpienia.
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Opcje scalania

Scalanie może być wykonywane w trybie jednokierunkowym (z archiwum bazy danych) lub dwukierunkowym (z innego lokalnego lub
zdalnego systemu). Wybrana metoda zależy od konfiguracji biurowej. Zazwyczaj, jeśli co najmniej dwa komputery Bertec® są połączone za
pośrednictwem lokalnej sieci, używany będzie tryb dwukierunkowy. Strona konfiguracji bazy danych służy do scalania jednokierunkowego.
Aby korzystać z funkcji scalania dwukierunkowego, kliknąć opcję synchronizacji bazy danych w lewym dolnym rogu ekranu. Na Rysunku 44
przedstawiono położenie tej opcji.

Rysunek 44: opcje scalania bazy danych.
Scalanie dwukierunkowe odbywa się za pośrednictwem sieci komputerowej i/lub Internetu. Zgodnie z testami bezpieczeństwa elektrycznego
urządzeń medycznych Bertec komputery firmy Bertec można podłączać do Internetu tylko bezprzewodowo. Proces trwa w tle (po
odpowiednim skonfigurowaniu), aby nie było konieczne wykonywanie planowanych operacji scalania baz danych. Zamiast tego nowi pacjenci i
informacje są stale aktualizowane. Można scalić ze sobą wiele systemów.
Scalanie jednokierunkowe jest przeprowadzane z poziomu oprogramowania komputera, w tym podłączonych do niego nośników. Za jednym
razem można scalić tylko jeden plik z bieżącą bazą danych.
Uwaga: Scalanie baz danych między systemami działa tylko wtedy, gdy oba systemy mają zainstalowaną tę samą wersję
oprogramowania Balance Advantage®.
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Scalanie jednokierunkowe z archiwum

Podczas scalania z pliku archiwum bazy danych — operacji scalania jednokierunkowego — operator będzie musiał wybrać istniejące
archiwum bazy danych. Zazwyczaj będzie ono zapisane na nośniku USB lub współdzielonym dysku sieciowym, ale odpowiedni będzie
dowolny nośnik, na którym jest zapisany plik archiwum. Nośnik zawierający plik archiwum musi pozostać podłączony do komputera przez
czas trwania procesu scalania.
Scalanie jednokierunkowe:
1.

Kliknąć przycisk „Merge or Restore Databases from Archive” (Scal lub przywróć bazy danych z archiwum) (w prawej dolnej części
strony konfiguracji bazy danych), aby wybrać archiwum do scalenia.

2.

Przejść do pliku. Kliknąć plik, aby go wybrać, a następnie kliknąć przycisk Open (Otwórz).

3.

Program powinien domyślnie rozpocząć scalanie, a nie przywracanie archiwum. Mimo to należy sprawdzić, czy zaznaczono okrągłe
pole wyboru z opcją Merge (Scalanie) (Rysunek 45).

4.

W ramach zabezpieczenia funkcja scalania jednokierunkowego domyślnie utworzy kopię zapasową bieżącej bazy danych, zanim
zacznie procedurę scalania. Aby pominąć krok tworzenia kopii zapasowej, należy usunąć zaznaczenie opcji "Create an archive
backup...” (Utwórz kopię zapasową archiwum...).

5.

Kliknąć przycisk Next (Dalej), aby przejść do końcowej strony potwierdzenia.

6.

Przeczytać wiadomość, aby sprawdzić, czy została wybrana prawidłowa opcja.

7.

Potwierdzić operację, aby rozpocząć scalanie.

Rysunek 45: opcje scalania/archiwizacji.
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Scalanie dwukierunkowe za pośrednictwem sieci (synchronizacja bazy danych)

Operacja scalania dwukierunkowego wymaga udostępnienia kompatybilnych systemów Balance Advantage® do scalania. Jeśli placówka
mieści się w szpitalu lub na uczelni, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Bertec w celu omówienia konkretnych
warunków i środowiska, tak abyśmy mogli zapewnić najlepsze rozwiązanie.
Konfigurowanie dostępności scalania dwukierunkowego:
1.
2.
3.

Na stronie konfiguracji bazy danych kliknąć opcję Database Sync (Synchronizacja bazy danych) (w lewej dolnej części ekranu).
Więcej informacji na ten temat przedstawiono na rysunku 44 na stronie 33.
Na stronie Database Sync (Synchronizacja bazy danych) (pokazanej na rysunku 46) zaznaczyć pole Enable Database Sync (Włącz
synchronizację bazy danych).
Wprowadzić nazwę grupy synchronizacji. Jeśli jest to pierwszy komputer, który ma być skonfigurowany do scalania
dwukierunkowego, należy utworzyć nazwę grupy synchronizacji, która będzie używana z innymi komputerami. Komputery idealnie
powinny być w tej samej sieci i mieć włączoną funkcję odnajdowania sieci.
Funkcja odnajdowania sieci wyłączona/synchronizacja z komputerami spoza sieci lokalnej: Wprowadzić adresy IP komputerów,
które mają zostać podłączone do systemu (tj. 24.123.134.172). Szybkie wyszukiwanie w Google wyrażenia „What is my IP

4.
5.
6.
7.

Address” (Jaki jest mój adres IP) ujawni adres IP komputera.
(Opcjonalnie): Ustawić w minutach, jak często ma miejsce synchronizacja oraz w dniach, jak często ma miejsce pełne scalanie.
Kliknąć przycisk Ok, aby zaktualizować system.
(Opcjonalnie): Skontaktować się z innymi właścicielami komputerów, aby zaktualizować listę ich adresów IP w celu dodania nowego
systemu.
Scalanie dwukierunkowe zostało ukończone. Po wprowadzeniu danych w lewym dolnym rogu ekranu powinien pojawić się symbol
sygnału Wi-Fi
. Jeśli się nie pojawi (a pacjenci nie zostaną scaleni w nowym urządzeniu), należy spróbować wprowadzić
adresy IP systemów, z którymi ma zostać przeprowadzone scalenie. Jeśli problemy nie ustępują, należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Bertec®.

Rysunek 46: opcje scalania dwukierunkowego.
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Wyłączanie systemu
Stanowczo zaleca się, aby komputery systemu, oprócz projektora kopuły systemu Główny IVR, były wyłączane każdorazowo na
noc w celu wydłużenia okresu eksploatacji zarówno oprogramowania, jak i urządzeń.
Wyłączanie komputera:
1.

2.
3.
4.

W przypadku zalogowania się do konta operatora Bertec®, należy kliknąć przycisk
Logout (Wyloguj) (Rysunek 47). Znajduje się on w prawym górnym rogu ekranu.
Jeśli zostanie wyświetlone wyskakujące okienko, kliknąć przycisk Yes (Tak), aby
potwierdzić wylogowanie.
Na ekranie logowania Bertec® kliknąć przycisk [X] w prawym górnym rogu ekranu
(Rysunek 48).
Nacisnąć przycisk zasilania (lub przycisk opcji zasilania, w zależności od wersji
systemu Windows), a następnie kliknąć opcję Zamknij.
Systemy Główny IVR: Informacje na temat wyłączania projektora kopuły podano na
stronie 10.

Rysunek 47: przycisk wylogowania
w oprogramowaniu.

Rysunek 48: przycisk wyjścia.
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Szczegółowe informacje dotyczące każdego badania z użyciem podano w dalszej części rozdziału i obejmują one: 1) rysunek ikony badania,
która pojawia się na karcie Assessment (Badanie) w oprogramowaniu Balance Advantage®, 2) obraz ekranu klinicysty przed badaniem, oraz
3) przykładowy raport z uzyskanymi informacjami.
Poniższe trzy badania stanowią podstawę do oceny równowagi statycznej. Mają one na celu ocenę zdolności pacjenta do przetwarzania
sygnałów sensorycznych i dokonywania odpowiedniej korekty w celu utrzymania równowagi. Można je uruchomić na wszystkich płytach i
pakietach.
>
>
>

Zmodyfikowany kliniczny test integracji sensorycznej i równowagi (mCTSIB)
Granice stabilności (LOS)
Rytmiczne przenoszenie ciężaru ciała (RWS)

Poza trzema podstawowymi badaniami, dostępne są różne inne badania z użyciem płyt statycznych, które pozwalają na ocenę zdolności
pacjenta do utrzymywania równowagi. Poniższe testy zostały opracowane tak, aby odzwierciedlać codzienne czynności.
>
>
>
>
>
>
>
>

Postawa jednostronna (US)
Przysiad z obciążeniem (WBS)
Usiądź i wstań (STS)
Chód na bok (WA)
Chód tandemowy (TW)
Krok/szybki zwrot (SQT)
Wejście na podest/zejście z podestu (SUO)
Wypady w przód (FL)

Rysunek 49: zalecane płyty/pakiety.
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Zmodyfikowany kliniczny test integracji sensorycznej i równowagi
(mCTSIB)
WAŻNE! - Należy sprawdzić, czy jest się w stanie pomóc pacjentowi, jeśli zacznie tracić
równowagę, ponieważ klinicysta jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, pacjenta,
innych osób w otoczeniu oraz urządzenie.
Kompatybilne pakiety:

Pakiety Bertec® Balance Advantage® Funkcjonalny i Podstawowy; Główny IVR™.

Cel:

Celem jest ocena stabilności posturalnej w różnych scenariuszach obejmujących bodźce wzrokowe,
przedsionkowe i somatosensoryczne.

Protokół:

Pacjent zostanie poproszony o stanięcie w ciszy w czterech scenariuszach obejmujących: oczy
otwarte na stabilnej powierzchni, oczy otwarte na powierzchni z pianki, oczy zamknięte na stabilnej
powierzchni oraz oczy zamknięte na powierzchni z pianki. Prędkość wychylenia posturalnego
pacjenta jest określana w ujęciu ilościowym i porównywana z wynikiem osób zdrowych. Zaleca się,
aby dla każdego z tych scenariuszy badań wykonać łącznie trzy próby.

Rysunek 50. ikona mCTSIB.

Główny IVR: Scena wizualna
	Sceną wizualną używaną w mCTSIB jest scena owalna zapewniająca jednolite tło podczas badań. Dostępne do wykorzystania są
inne jednolite opcje tła, w tym skalna ściana i scena neutralna.

Instrukcje dla pacjenta:

„Proszę stać nieruchomo, patrząc do przodu i trzymając ręce wzdłuż tułowia. Stopy powinny być ustawione na szerokości ramion, w jednej linii
z rowkami płyty. W razie potrzeby udzielę dalszych instrukcji.”

Wykonanie protokołu:

Rysunek 51. ekran główny klinicysty mCTSIB.
Instrukcja obsługi Bertec® Balance Advantage®
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>

Oczy otwarte na stabilnej powierzchni
Kliknąć przycisk Eyes Open (Oczy otwarte) na ekranie klinicysty.
Na ekranie klinicysty pojawiają się instrukcje dotyczące prawidłowego ułożenia stóp, ponieważ
stopy pacjenta muszą być ustawione przy określonych liniach na płycie balansowej.
> Gdy pacjent stoi w odpowiedniej pozycji, klinicysta uruchamia badanie, naciskając przycisk Start lub
trzeci przycisk na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania (przedstawiony na Rysunku 47).
> Pacjent zostaje poproszony, aby stać bez ruchu przez 10 sekund.
> Zalecane: powtórzyć łącznie 3 próby przed przejściem do kolejnego scenariusza.
>
>

>

Oczy zamknięte na stabilnej powierzchni
Kliknąć przycisk Eyes Closed (Oczy zamknięte) na ekranie klinicysty.
Gdy pacjent stoi we właściwej pozycji (patrz Oczy otwarte na stabilnej powierzchni), klinicysta
uruchamia badanie, naciskając przycisk Start lub trzeci przycisk na bezprzewodowym pilocie
zdalnego sterowania.
> Pacjent zostaje poproszony, aby stać bez ruchu z zamkniętymi oczami przez 10 sekund.
> Zalecane: powtórzyć łącznie 3 próby przed przejściem do kolejnego scenariusza.
>
>

>

Rysunek 52: przycisk na pilocie
zdalnego sterowania.

Oczy otwarte na powierzchni z pianki
Na płycie balansowej układa się podkład z pianki (należy sprawdzić, czy linie na płycie i podkładzie są wyrównane).
Kliknąć przycisk Eyes Open - Foam (Oczy otwarte — pianka) na ekranie klinicysty.
Na ekranie klinicysty pojawiają się instrukcje dotyczące prawidłowego ułożenia stóp, ponieważ stopy pacjenta muszą być ustawione
na określonych liniach na podkładzie z pianki.
> Gdy pacjent stoi w odpowiedniej pozycji, klinicysta uruchamia badanie, naciskając przycisk Start lub trzeci przycisk na bezprzewodowym
pilocie zdalnego sterowania.
> Pacjent zostaje poproszony, aby stać bez ruchu na podkładzie z pianki przez 10 sekund.
> Zalecane: powtórzyć łącznie 3 próby przed przejściem do kolejnego scenariusza.
>
>
>

>

Oczy zamknięte na stabilnej powierzchni
Kliknąć przycisk Eyes Closed - Foam (Oczy zamknięte — pianka) na ekranie klinicysty.
Gdy pacjent stoi w odpowiedniej pozycji (patrz Oczy zamknięte na stabilnej powierzchni), klinicysta uruchamia badanie, naciskając
przycisk Start lub trzeci przycisk na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.
> Pacjent zostaje poproszony, aby stać bez ruchu z zamkniętymi oczami na podkładzie z pianki przez 10 sekund.
> Zalecane: powtórzyć łącznie 3 próby przed przejściem do kolejnego scenariusza.
>
>

Przestroga/ogólne informacje o badaniu:
>
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Próby można przerwać w dowolnym momencie, naciskając przycisk Stop na ekranie klinicysty lub trzeci przycisk na bezprzewodowym
pilocie zdalnego sterowania (patrz Rysunek 52 powyżej). Po zatrzymaniu próby oprogramowanie wyświetli monit o potwierdzenie,
czy operator chce zachować czy odrzucić dane. Dane należy odrzucić, jeśli pacjent nie stosuje się do instrukcji pacjenta (rozmowa,
otwieranie oczu otwartych, kichanie itp.). Dane należy zachować, jeżeli badanie zostało zakończone zgodnie z instrukcjami pacjenta.
> Po zatrzymaniu badania klinicysta zostanie poproszony o wybranie opcji Fall (Upadek) lub Discard (Odrzuć).
> Wybranie opcji FALL (Upadek):
• Próba zostaje następnie zapisana jako FALL (Upadek) wraz z czasem zarejestrowania zdarzenia.
• Jeżeli nastąpił upadek, w danych liczbowych zostanie uwzględniona maksymalna wartość prędkości wychylenia, pozwalając
na uśrednienie prędkości wychylenia (6 st./s).
• Należy wówczas odpowiednio ustawić pacjenta (prawidłowe ułożenie stóp), aby przygotować go do dodatkowych prób.
> Wybranie opcji DISCARD (Odrzuć):
• Próba nie zostanie zapisana.
• Należy wówczas odpowiednio ustawić pacjenta (prawidłowe ułożenie stóp), aby przygotować go do dodatkowych prób.

Instrukcja obsługi Bertec® Balance Advantage®
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>

W dowolnym momencie można tworzyć notatki do badania w polu tekstowym Notes (Notatki) (lewy dolny róg).
> Oznaczenie próby jako STEP (Krok) lub PULL (Pociągnięcie):
• Nasze oprogramowanie monitoruje obecność pacjenta stojącego na płycie. Poza wartościami FALL (Upadek) oznaczonymi
przez klinicystę, gdy program wykryje zmniejszenie ciężaru ciała, zostanie to rozpoznane jako dwa możliwe scenariusze: PULL
(Pociągnięcie) lub STEP (Krok).
• PULL (Pociągnięcie) — oprogramowanie rozpoznało, że nacisk pionowy uległ zmniejszeniu. Pacjent był w stanie przenieść
swój ciężar ciała do góry, najprawdopodobniej „podciągając się” lub opierając na uprzęży.
• STEP (Krok) — oprogramowanie rozpoznało, że ciężar ciała pacjenta został zarówno przeniesiony, jak i zmniejszony na płycie.
Pacjent najprawdopodobniej „zrobił krok” i zszedł z płyty podczas badania.
• W obu przypadkach klinicysta może zachować dane lub powtórzyć badanie.

Protokół ukończenia badania:

Po ukończeniu wszystkich zadań można zamknąć badanie lub rozpocząć następne.
Na tym etapie zaleca się dodać końcowe uwagi.
Kliknąć badanie na liście (np. oczy otwarte na stabilnej powierzchni), aby je wykonać.

>
>
>

Analiza badania:
>

Wygenerowane raporty będą zawierały:
Środek ciężkości (COG): wskazuje prędkość wychylenia w stopniach na sekundę.
Średnia prędkość wychylenia środka ciężkości dla każdego scenariusza.
Łączny wynik wychylenia: średnia z prób.
Ustawienie środka ciężkości: wskazuje położenie środka ciężkości pacjenta w stosunku do środka podstawy platformy na początku
każdej z prób.
> Czerwone/zielone słupki: Wyniki wykraczające poza prawidłowe wartości będą reprezentowane przez słupki czerwone, natomiast
wyniki mieszczące się w prawidłowych wartościach będą reprezentowane przez słupki zielone.
>
>
>
>

Reporty:

Raporty podsumowujące
Podsumowanie wyników pacjenta podczas jednej próby lub serii prób.
> Śledzenie wychylenia środka ciężkości jest przedstawione za pomocą średniej prędkości wychylenia COG i czasu trwania
każdej próby.
> Średnia prędkość wychylenia środka ciężkości jest podawana razem z porównaniem do danych normatywnych.
> Wyniki wyrównania środka ciężkości są umieszczane na wykresie.
> Komentarze do badania, jeśli zostały wprowadzone, zostają dołączone na końcu raportu.
> Raporty o postępach
> Podsumowanie wyników pacjenta dla serii prób przeprowadzonych w różnym czasie.
> Aby wyświetlić raporty o postępach, należy kliknąć ikonę informacji i w osi czasu pacjenta.
> Zostanie wyświetlone rozwijane menu z listą dostępnych raportów o postępach.
> Postępy, jakie pacjent osiągnął w danym raporcie, są prezentowane razem z raportami o postępach przedstawiającymi wyniki
pacjenta w dłuższym ujęciu czasowym.
> Drukowanie/zapisywanie
> Wybrać żądany raport dotyczący protokołu z osi czasu pacjenta.
> Podczas wyświetlania raportu wybrać ikonę drukarki
, aby zapisać plik PDF lub wydrukować go na zwykłej drukarce.
>

>
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Uwagi praktyczne:
Nieprawidłowe wychylenie lub upadek

Implikacje

Brak

Osoby zdrowe przejawiają minimalne wychylenie na twardej
powierzchni z otwartymi lub zamkniętymi oczami. Ponadto osoby
zdrowe wykazują zwiększone wychylenie na powierzchni z pianki,
ale zazwyczaj nie tracą równowagi ani nie upadają.

C1 i C2 (oraz dodatkowo C3 i C4)

Nieprawidłowe wychylenie na stabilnej powierzchni
wskazuje, że pacjent ma trudności ze stosowaniem informacji
somatosensorycznych do utrzymania równowagi. Pacjenci z
nieprawidłowymi reakcjami na stabilnej powierzchni prawie zawsze
mają nieprawidłowe reakcje na powierzchni z podkładu z pianki. W
takich przypadkach należy wykluczyć przyczyny afizjologiczne.

Tylko C3

Nieprawidłowe wychylenie lub upadek z otwartymi oczami na
powierzchni z pianki wskazuje, że pacjent ma trudności ze
stosowaniem informacji wizualnych do utrzymania równowagi.

Tylko C4

Nieprawidłowe wychylenie lub upadek z zamkniętymi oczami
na powierzchni z pianki wskazuje, że pacjent ma trudności ze
stosowaniem informacji przedsionkowych do utrzymania równowagi.

C3 i C4

Nieprawidłowe wychylenie lub upadek z otwartymi i zamkniętymi
oczami na powierzchni z pianki wskazuje, że pacjent ma trudności
ze stosowaniem informacji wizualnych oraz przedsionkowych do
utrzymania równowagi.

Rysunek 53. informacje z raportu mCTSIB.
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Granice stabilności (LOS)
WAŻNE! - Należy sprawdzić, czy jest się w stanie pomóc pacjentowi, jeśli zacznie tracić
równowagę, ponieważ klinicysta jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, pacjenta,
innych osób w otoczeniu oraz urządzenie.
Kompatybilne pakiety:
Pakiety Bertec® Balance Advantage® Funkcjonalny i Podstawowy; Główny IVR™.

Cel:

Celem jest określenie maksymalnej odległości, na jaką pacjent jest w stanie przesunąć
środek nacisku z początkowej pozycji wyprostowanej w różnych kierunkach bez utraty
równowagi.

Protokół:

To badanie wymaga od pacjenta pochylenia się do przodu, do tyłu i na boki, używając stawów skokowych
(bez zginania się w pasie lub uginania kolan). Osoba zdrowa może pochylić się o 6,25-8 stopni do
przodu, 4,5 stopnia do tyłu i 8 stopni na boki.

Rysunek 54: ikona LOS.

Instrukcje dla pacjenta:

„Proszę stać nieruchomo, patrząc do przodu, z rękami wzdłuż tułowia. Gdy nacisnę przycisk rozpoczęcia badania, na ekranie pojawi się
napis „Hold Steady” (Stój bez ruchu). Należy stać nieruchomo, aż do momentu wyświetlenia polecenia „Begin!” (Start!). Na polecenie „Begin!”
(Start!) należy jak najszybciej przemieszczać się do poszczególnych celów, utrzymując kursor jak najbliżej celu, aż do zakończenia badania.
Stopy powinny stać pewnie na płycie, a ręce powinny być trzymane wzdłuż tułowia przez cały czas trwania badania. W razie potrzeby udzielę
dalszych instrukcji.”

Wykonanie protokołu:

Rysunek 55: główny ekran klinicysty LOS.
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>
>

Sekwencje badania
Podczas badania ocenia się łącznie 8 różnych kierunków.
• Próba 1: do przodu
• Próba 2: do przodu – w prawo
• Próba 3: w prawo
• Próba 4: do tyłu – w prawo
• Próba 5: do tyłu
• Próba 6: do tyłu – w lewo
• Próba 7: w lewo
• Próba 8: do przodu – w lewo

Przebieg badania
Dla każdego kierunku badania pacjent otrzymuje instrukcje, gdzie umieścić stopy i jaki jest przebieg badania.
Pacjent powinien przećwiczyć to badanie kilka razy przed zebraniem danych. Pozwoli to zagwarantować, że pacjent dobrze rozumie,
na czym polega badanie.
>
Klinicysta powinien wykonać powtórzenia dla poszczególnych kierunków, aż do zakończenia wszystkich ośmiu prób.

>

>
>

Ogólne informacje o badaniu:

Próby można przerwać w dowolnym momencie, naciskając przycisk Stop na ekranie klinicysty lub trzeci przycisk na bezprzewodowym
pilocie zdalnego sterowania (patrz Rysunek 52 na stronie 40). Po zatrzymaniu próby oprogramowanie wyświetli monit o potwierdzenie,
czy operator chce zachować czy odrzucić dane. Dane należy odrzucić, jeśli pacjent nie stosuje się do instrukcji pacjenta (rozmowa,
otwieranie oczu otwartych, kichanie itp.). Dane należy zachować, jeżeli badanie zostało zakończone zgodnie z instrukcjami pacjenta.
> W dowolnym momencie można tworzyć notatki do badania w polu tekstowym Notes (Notatki) (lewy dolny róg).
> Oznaczenie próby jako STEP (Krok) lub PULL (Pociągnięcie):
• Nasze oprogramowanie monitoruje obecność pacjenta stojącego na płycie. Poza wartościami FALL (Upadek) oznaczonymi
przez klinicystę, gdy program wykryje zmniejszenie ciężaru ciała, zostanie to rozpoznane jako dwa możliwe scenariusze: PULL
(Pociągnięcie) lub STEP (Krok).
• PULL (Pociągnięcie) — oprogramowanie rozpoznało, że nacisk pionowy uległ zmniejszeniu. Pacjent był w stanie przenieść
swój ciężar ciała do góry, najprawdopodobniej „podciągając się” lub opierając na uprzęży.
• STEP (Krok) — oprogramowanie rozpoznało, że ciężar ciała pacjenta został zarówno przeniesiony, jak i zmniejszony na płycie.
Pacjent najprawdopodobniej „zrobił krok” i zszedł z płyty podczas badania.
• W obu przypadkach klinicysta może zachować dane lub powtórzyć badanie.
>

Protokół ukończenia badania:

Po ukończeniu wszystkich zadań można zamknąć badanie lub rozpocząć następne.
Na tym etapie zaleca się dodać końcowe uwagi.
Kliknąć badanie na liście (np. do przodu), aby je wykonać.

>
>
>

Analiza badania:
>

Wygenerowane raporty będą zawierały:
Kontrola kierunku (DCL): pomiar tego, w jakim stopniu ruch pacjenta odbywał się w kierunku docelowym.
Przemieszczenie do punktu końcowego (EPE): pomiar tego, jak daleko pacjent wychyla się w stronę celu przy pierwszej próbie.
Maksymalne przemieszczenie (MXE): pomiar maksymalnej odległości, na jaką pacjent wychylił się podczas próby.
Czas reakcji (RT): pomiar (w sekundach) czasu potrzebnego pacjentowi na zareagowanie na polecenie przemieszczenia się w
kierunku celu.
> Średnia prędkość COG (MV): pomiar (w stopniach na sekundę) prędkości, z jaką pacjent przemieszczał się w kierunku celu.
> Czerwone/zielone słupki: Wyniki wykraczające poza prawidłowe wartości będą reprezentowane przez słupki czerwone, natomiast
wyniki mieszczące się w prawidłowych wartościach będą reprezentowane przez słupki zielone.

>
>
>
>
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Reporty:

Raporty podsumowujące
Podsumowanie wyników pacjenta podczas jednej próby lub serii prób.
> Dla poszczególnych kierunków zostaje przedstawione śledzenie wychylenia środka ciężkości.
> Wyniki każdej z prób są wyświetlane w tabeli po prawej stronie obszaru śledzenia wychylenia COG.
> Obliczone wyniki dla każdego z głównych kierunków (do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo), jak również łączny wynik,
są podane na wykresach słupkowych każdego z pomiarów. Wynik łączny to średnia z prób, natomiast obliczone wyniki
uwzględniają dane z poszczególnych prób i ich wartości ważone.
> Komentarze do badania, jeśli zostały wprowadzone, zostają dołączone na końcu raportu.
> Raporty o postępach
> Podsumowanie wyników pacjenta dla serii prób przeprowadzonych w różnym czasie.
> Aby wyświetlić raporty o postępach, należy kliknąć ikonę informacji i w osi czasu pacjenta.
> Zostanie wyświetlone rozwijane menu z listą dostępnych raportów o postępach.
> Postępy, jakie pacjent osiągnął w danym raporcie, są prezentowane razem z raportami o postępach przedstawiającymi wyniki
pacjenta w dłuższym ujęciu czasowym.
> Drukowanie/zapisywanie
> Wybrać żądany raport dotyczący protokołu z osi czasu pacjenta.
> Podczas wyświetlania raportu wybrać ikonę drukarki
, aby zapisać plik PDF lub wydrukować go na zwykłej drukarce.
>

>

Uwagi praktyczne:
Badanie LOS dostarcza informacji o wolicjonalnej kontroli motorycznej w warunkach dynamicznych. Nieprawidłowości w badaniu LOS
wskazują na zwiększone ryzyko upadku.
Potencjalne przyczyny nieprawidłowości w badaniu LOS:
Nieprawidłowość

Implikacje

Obniżone EPE, MXE lub DCL

Ograniczony zakres ruchu, osłabienie i inne zaburzenia
mięśniowo-szkieletowe. Jako przyczynę obniżonych granic
stabilności należy rozważyć ograniczenia biomechaniczne.

Obniżone MVL

Zaburzenia nerwowo-mięśniowe spowodowane przez udar mózgu,
chorobę Parkinsona itp.

Zwiększone RT

Zaburzenia poznawcze, lęk i strach przed upadkiem często
spowodowane starzeniem się.

Ogólne

Pacjenci z zaostrzonymi objawami zawrotów głowy mogą być
niechętni lub obawiać się zbliżania się do granicy stabilności.
Należy również wziąć pod uwagę przyczyny afizjologiczne, takie
jak niedostateczne starania (lub wyolbrzymianie).
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Rysunek 56: informacje z raportu LOS.
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Rytmiczne przenoszenie ciężaru ciała (RWS)
WAŻNE! - Należy sprawdzić, czy jest się w stanie pomóc pacjentowi, jeśli zacznie tracić
równowagę, ponieważ klinicysta jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, pacjenta,
innych osób w otoczeniu oraz urządzenie.
Kompatybilne pakiety:
Pakiety Bertec® Balance Advantage® Funkcjonalny i Podstawowy; Główny IVR™.

Cel:

Celem jest określenie zdolności pacjenta do rytmicznego przemieszczania środka nacisku w kierunkach
przednio-tylnym i bocznym w różnych odstępach czasu.

Protokół:

Pacjent zostanie poproszony o wykonywanie ruchów w określonym tempie ( przejścia co 1, 2 i 3 s)
w wyznaczonym kierunku (przednio-tylnym lub bocznym). Prędkość wychylenia środka ciężkości
(mierzona w stopniach na sekundę) jest określana w ujęciu ilościowym i porównywana z wynikami
osób zdrowych w oparciu o tempo i kierunek.

Rysunek 57: ikona RWS.

Instrukcje dla pacjenta:

„Patrząc do przodu, należy przenosić ciężar ciała z boku na bok lub od przodu do tyłu; spowoduje to przemieszczenie kursora z boku na bok
lub od przodu do tyłu na ekranie. Należy starać się utrzymać tempo i pozostać w granicach poruszającego się celu. W razie potrzeby udzielę
dalszych instrukcji.”

Wykonanie protokołu:

Rysunek 58: główny ekran klinicysty RWS.
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>
>
>
>
>
>
>
>

Sekwencje badania
Ruch do przodu/do tyłu: powoli (tempo: 3 sekundy między granicami).
Ruch do przodu/do tyłu: średnio (tempo: 2 sekundy między granicami).
Ruch do przodu/do tyłu: szybko (tempo: 1 sekunda między granicami).
Ruch na boki: powoli (tempo: 3 sekundy między granicami).
Ruch na boki: średnio (tempo: 2 sekundy między granicami).
Ruch na boki: szybko (tempo: 1 sekunda między granicami).

Przebieg badania
Pacjent zostanie poproszony o stanięcie na płycie balansowej.
Instrukcje dotyczące prawidłowego ułożenia stóp zostaną wyświetlone na ekranie klinicysty.
Następnie pacjent jest proszony o przenoszenie ciężaru ciała między liniami granicznymi, zachowując synchronizację z kulą.
Dać pacjentowi odpowiednią ilość czasu na przećwiczenie tej czynności.
Ważne, aby pacjent miał czas na naukę wykonywania tej czynności. Konsekwencją braku odpowiedniego czasu na ćwiczenie jest
pomiar zdolności do uczenia się czynności, a nie stopnia zaburzeń.
> Próby mają różny czas trwania (łącznie). Wolne tempo trwa 18 sekund, średnie 12 sekund, a szybkie 6 sekund.
>
>
>
>
>

Ogólne informacje o badaniu:

Próby można przerwać w dowolnym momencie, naciskając przycisk Stop na ekranie klinicysty lub trzeci przycisk na bezprzewodowym
pilocie zdalnego sterowania (patrz Rysunek 52 na stronie 40). Po zatrzymaniu próby oprogramowanie wyświetli monit o potwierdzenie,
czy operator chce zachować czy odrzucić dane. Dane należy odrzucić, jeśli pacjent nie stosuje się do instrukcji pacjenta (rozmowa,
otwieranie oczu otwartych, kichanie itp.). Dane należy zachować, jeżeli badanie zostało zakończone zgodnie z instrukcjami pacjenta.
> W dowolnym momencie można tworzyć notatki do badania w polu tekstowym Notes (Notatki) (lewy dolny róg).
> Oznaczenie próby jako STEP (Krok) lub PULL (Pociągnięcie):
• Nasze oprogramowanie monitoruje obecność pacjenta stojącego na płycie. Poza wartościami FALL (Upadek) oznaczonymi
przez klinicystę, gdy program wykryje zmniejszenie ciężaru ciała, zostanie to rozpoznane jako dwa możliwe scenariusze: PULL
(Pociągnięcie) lub STEP (Krok).
• PULL (Pociągnięcie) — oprogramowanie rozpoznało, że nacisk pionowy uległ zmniejszeniu. Pacjent był w stanie przenieść
swój ciężar ciała do góry, najprawdopodobniej „podciągając się” lub opierając na uprzęży.
• STEP (Krok) — oprogramowanie rozpoznało, że ciężar ciała pacjenta został zarówno przeniesiony, jak i zmniejszony na płycie.
Pacjent najprawdopodobniej „zrobił krok” i zszedł z płyty podczas badania.
• W obu przypadkach klinicysta może zachować dane lub powtórzyć badanie.
>

Protokół ukończenia badania:

Po ukończeniu wszystkich zadań można zamknąć badanie lub rozpocząć następne.
Na tym etapie zaleca się dodać końcowe uwagi.
Kliknąć badanie na liście (np. Ruch na boki: powoli), aby je wykonać.

>
>
>

Analiza badania:
>

Wygenerowane raporty będą zawierały:
Wykres kontroli kierunku dostarcza informacji na temat płynności i koordynacji przemieszczania COG w każdej z kombinacji tempa i
kierunku.
> Wykres słupkowy w dolnej części strony przedstawia prędkość na osi dla każdej z kombinacji prób skategoryzowanych według
kierunku.
> Wyniki dla kierunków są prezentowane na podstawie tempa pacjenta.
> Łączny wynik przedstawiony dla każdego kierunku jest wartością średnią ze wszystkich prób.
> Czerwone/zielone słupki: Wyniki wykraczające poza prawidłowe wartości będą reprezentowane przez słupki czerwone, natomiast
wyniki mieszczące się w prawidłowych wartościach będą reprezentowane przez słupki zielone.
>
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Reporty:

Raporty podsumowujące
Podsumowanie wyników pacjenta dla serii prób przeprowadzonych w różnym czasie.
> Wykres kontroli kierunku dostarcza informacji na temat płynności i koordynacji przemieszczania COG w każdej z kombinacji
tempa i kierunku.
> Wykres słupkowy w dolnej części strony przedstawia prędkość na osi dla każdej z kombinacji prób skategoryzowanych według
kierunku.
> Wyniki dla kierunków są prezentowane na podstawie tempa.
> Łączny wynik przedstawiony dla każdego kierunku jest wartością średnią ze wszystkich prób.
> Raporty o postępach
> Podsumowanie wyników pacjenta dla serii prób przeprowadzonych w różnym czasie.
> Aby wyświetlić raporty o postępach, należy kliknąć ikonę informacji i w osi czasu pacjenta.
> Zostanie wyświetlone rozwijane menu z listą dostępnych raportów o postępach.
> Postępy, jakie pacjent osiągnął w danym raporcie, są prezentowane razem z raportami o postępach przedstawiającymi wyniki
pacjenta w dłuższym ujęciu czasowym.
> Drukowanie/zapisywanie
> Wybrać żądany raport dotyczący protokołu z osi czasu pacjenta.
> Podczas wyświetlania raportu wybrać ikonę drukarki
, aby zapisać plik PDF lub wydrukować go na zwykłej drukarce.
>

>

Uwagi praktyczne:
Nieprawidłowość

Implikacje

Brak

Osoby zdrowe są w stanie utrzymać odpowiednie tempo podczas
rytmicznego przenoszenia ciężaru ciała z odpowiednią prędkością i
minimalnymi przemieszczeniami poza oś.

Ograniczona prędkość lub kontrola kierunku

Pacjenci z różnymi zaburzeniami kontroli motorycznej mogą wykazywać
ograniczoną prędkość, słabą kontrolę kierunku lub obie te cechy
podczas rytmicznego przenoszenia ciężaru ciała. Pacjenci ci zazwyczaj
mają trudności w codziennych czynnościach, które wymagają
wykonywania szybkich ruchów (np. przechodzenie przez ulicę),
przenoszenia ciężaru ciała (np. schodzenie ze schodów ruchomych)
lub szybkiej zmiany kierunku (np. unikanie kolizji z obiektem lub inną
osobą).
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Rysunek 59: informacje z raportu RWS.
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Postawa jednostronna (US)
WAŻNE! - Należy sprawdzić, czy jest się w stanie pomóc pacjentowi, jeśli zacznie tracić
równowagę, ponieważ klinicysta jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, pacjenta,
innych osób w otoczeniu oraz urządzenie.
Kompatybilne pakiety:

Pakiety Bertec® Balance Advantage® Funkcjonalny i Podstawowy; Główny IVR™.

Cel:

Celem jest ocena kontroli posturalnej pacjenta stojącego na jednej nodze na stabilnej powierzchni z
otwartymi i zamkniętymi oczami.

Protokół:

Utrzymywać stabilną postawę, stojąc na jednej nodze w następujących scenariuszach:
> Oczy otwarte, stabilna powierzchnia, lewa stopa
> Oczy zamknięte, stabilna powierzchnia, lewa stopa
> Oczy otwarte, stabilna powierzchnia, prawa stopa
> Oczy zamknięte, stabilna powierzchnia, prawa stopa
Zaleca się, aby dla każdego z tych scenariuszy badań zebrać dane łącznie z trzech prób.

Rysunek 60: ikona US.

Instrukcje dla pacjenta:

„Należy stać stabilnie na prawej (lewej) nodze przez 10 sekund z otwartymi (zamkniętymi) oczami na płycie balansowej. Po otrzymaniu instrukcji
podnieść prawą (lub lewą) stopę. W razie potrzeby udzielę dalszych instrukcji.”

Wykonanie protokołu:

Rysunek 61: główny ekran klinicysty US.
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>
>
>
>

Oczy otwarte, stojąc na lewej nodze
Kliknąć scenariusz badania.
Instrukcje dotyczące prawidłowego ułożenia stóp zostaną wyświetlone na ekranie pacjenta.
Gdy pacjent stoi w odpowiedniej pozycji, badanie rozpocznie się.
Pacjent zostaje poproszony, aby stać bez ruchu z otwartymi oczami na lewej nodze przez 10 sekund.

>
>
>
>

Oczy zamknięte, stojąc na lewej nodze
Kliknąć scenariusz badania.
Instrukcje dotyczące prawidłowego ułożenia stóp zostaną wyświetlone na ekranie pacjenta.
Gdy pacjent stoi w odpowiedniej pozycji, badanie rozpocznie się.
Pacjent zostaje poproszony, aby stać bez ruchu z zamkniętymi oczami na lewej nodze przez 10 sekund.

>
>
>
>

Oczy otwarte, stojąc na prawej nodze
Kliknąć scenariusz badania.
Instrukcje dotyczące prawidłowego ułożenia stóp zostaną wyświetlone na ekranie pacjenta.
Gdy pacjent stoi w odpowiedniej pozycji, badanie rozpocznie się.
Pacjent zostaje poproszony, aby stać bez ruchu z zamkniętymi oczami na prawej nodze przez 10 sekund.

>
>
>
>

Oczy zamknięte, stojąc na prawej nodze
Kliknąć scenariusz badania.
Instrukcje dotyczące prawidłowego ułożenia stóp zostaną wyświetlone na ekranie pacjenta.
Gdy pacjent stoi w odpowiedniej pozycji, badanie rozpocznie się.
Pacjent zostaje poproszony, aby stać bez ruchu z zamkniętymi oczami na prawej nodze przez 10 sekund.

>

>

>

>

Przestroga/ogólne informacje o badaniu:
>

>
>

>

>

>
>
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Badany pacjent musi stać na jednej nodze podczas 10-sekundowej próby.
> Należy pomóc pacjentowi, jeśli zacznie upadać.
W przypadku przeniesienia ciężaru ciała na palce stóp na krócej niż 1 sekundę, próba może zostać zaakceptowana.
W przypadku przeniesienia ciężaru ciała na palce stóp na dłużej niż 1 sekundę, próba powinna zostać zatrzymana i oznaczona
jako FALL (Upadek) lub DISCARDED (Odrzucona). Po zatrzymaniu badania klinicysta zostanie poproszony o wybranie opcji Fall
(Upadek) lub Discard (Odrzuć).
Wybranie opcji FALL (Upadek):
• Próba zostaje następnie zapisana jako FALL (Upadek) wraz z czasem zarejestrowania dotknięcia przycisku.
• Jeżeli nastąpił upadek, w danych liczbowych zostanie uwzględniona maksymalna wartość prędkości wychylenia, pozwalając
na uśrednienie prędkości wychylenia.
• Należy wówczas odpowiednio ustawić pacjenta (prawidłowe ułożenie stóp), aby przygotować go do dodatkowych prób.
Wybranie opcji DISCARD (Odrzuć):
• Próba nie zostanie zapisana.
• Należy wówczas odpowiednio ustawić pacjenta (prawidłowe ułożenie stóp), aby przygotować go do dodatkowych prób.
W dowolnym momencie można tworzyć notatki do badania w polu tekstowym Notes (Notatki) (lewy dolny róg).
Oznaczenie próby jako STEP (Krok) lub PULL (Pociągnięcie):
• Nasze oprogramowanie monitoruje obecność pacjenta stojącego na płycie. Poza wartościami FALL (Upadek) oznaczonymi
przez klinicystę, gdy program wykryje zmniejszenie ciężaru ciała, zostanie to rozpoznane jako dwa możliwe scenariusze: PULL
(Pociągnięcie) lub STEP (Krok).
• PULL (Pociągnięcie) — oprogramowanie rozpoznało, że nacisk pionowy uległ zmniejszeniu. Pacjent był w stanie przenieść
swój ciężar ciała do góry, najprawdopodobniej „podciągając się” lub opierając na uprzęży.
• STEP (Krok) — oprogramowanie rozpoznało, że ciężar ciała pacjenta został zarówno przeniesiony, jak i zmniejszony na płycie.
Pacjent najprawdopodobniej „zrobił krok” i zszedł z płyty podczas badania.
• W obu przypadkach klinicysta może zachować dane lub powtórzyć badanie.
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Protokół ukończenia badania:

Po ukończeniu wszystkich zadań można zamknąć badanie lub rozpocząć następne.
Na tym etapie zaleca się dodać końcowe uwagi.
Kliknąć badanie na liście (np. oczy otwarte, stojąc na lewej nodze), aby je wykonać.

>
>
>

Analiza badania:
>

>
>
>
>

Wygenerowane raporty będą zawierały:
Śledzenie środka ciężkości ze średnią prędkością wychylenia i czasem trwania próby.
Średnia prędkość wychylenia COG dla lewej i prawej stopy z otwartymi oczami z różnicą procentową.
Średnia prędkość wychylenia COG dla lewej i prawej stopy z zamkniętymi oczami z różnicą procentową.
Czerwone/zielone słupki: Wyniki wykraczające poza prawidłowe wartości będą reprezentowane przez słupki czerwone, natomiast
wyniki mieszczące się w prawidłowych wartościach będą reprezentowane przez słupki zielone.

Reporty:

Raporty podsumowujące
Podsumowanie wyników pacjenta podczas jednej próby lub serii prób.
> Zawiera graficzne reprezentacje śledzenia dla każdej z prób, wraz z wykresem słupkowym dla każdego z czterech scenariuszy
badań.
> Średnia prędkość wychylenia środka ciężkości dla badania z otwartymi oczami jest zestawiana i porównywana do zakresów
prawidłowych oraz jako obustronne porównanie lewej stopy do prawej stopy.
> Średnia prędkość wychylenia środka ciężkości dla badania z zamkniętymi oczami jest prezentowana w porównaniu do
zakresów prawidłowych oraz jako obustronne porównanie lewej stopy do prawej stopy.
> Wyniki są oznaczane kolorami, aby ułatwić odczytanie wyników mieszczących się w zakresie prawidłowym lub poza nim.
> Do raportu można dołączyć uwagi do badań (jeśli zostały wprowadzone).
> Raporty o postępach
> Podsumowanie wyników pacjenta dla serii prób przeprowadzonych w różnym czasie.
> Aby wyświetlić raporty o postępach, należy kliknąć ikonę informacji i w osi czasu pacjenta.
> Zostanie wyświetlone rozwijane menu z listą dostępnych raportów o postępach.
> Postępy, jakie pacjent osiągnął w danym raporcie, są prezentowane razem z raportami o postępach przedstawiającymi wyniki
pacjenta w dłuższym ujęciu czasowym.
> Drukowanie/zapisywanie
> Wybrać żądany raport dotyczący protokołu z osi czasu pacjenta.
> Podczas wyświetlania raportu wybrać ikonę drukarki
, aby zapisać plik PDF lub wydrukować go na zwykłej drukarce.
>

>

Uwagi praktyczne:
Nieprawidłowość

Implikacje

Brak

Osoby zdrowe mają większe wychylenie i trudności podczas stania na
jednej nodze. Wychylenie i niestabilność posturalna zwiększają się po
zamknięciu oczu.

Nieprawidłowa prędkość wychylania lub utrata równowagi

Nieprawidłowa prędkość wychylenia lub upadek podczas stania na
jednej nodze są czułymi wskaźnikami zaburzeń motorycznych, ale
nie dostarczają informacji o charakterze tych zaburzeń. Możliwe
przyczyny to osłabienie mięśniowo-szkieletowe (np. osłabienie mięśni
łydek), nerwowo-mięśniowe (np. choroba Parkinsona) lub zaburzenia
sensoryczne (np. zaburzenia somatosensoryczne). Pacjenci ci mają
trudności z wykonywaniem czynności wymagających stania na jednej
nodze, takich jak ubieranie się.
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Rysunek 62: informacje z raportu US.
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Przysiad z obciążeniem (WBS)
WAŻNE! - Należy sprawdzić, czy jest się w stanie pomóc pacjentowi, jeśli zacznie tracić
równowagę, ponieważ klinicysta jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, pacjenta,
innych osób w otoczeniu oraz urządzenie.
Kompatybilne pakiety:
Pakiety Bertec® Balance Advantage® Funkcjonalny i Podstawowy; Główny IVR™.

Cel:

Celem jest ocena zdolności pacjenta do utrzymania symetrycznego rozłożenia ciężaru ciała na obie stopy
przy neutralnym, 30-, 60- i 90-stopniowym ugięciu kolan.

Protokół:

Pacjent zostanie poproszony o stanie w pozycjach z neutralnym, 30-, 60- i 90-stopniowym
ugięciem kolan i ciężarem równomiernie rozłożonym na obie stopy. Dane będą zbierane
natychmiast po naciśnięciu przycisku Start. Zbieranie danych trwa zaledwie ułamek sekundy.

Rysunek 63: ikona WBS.

Instrukcje dla pacjenta:

„Patrząc do przodu, stać bez ruchu z ciężarem ciała rozłożonym równomiernie na każdej stopie. Klinicysta poinstruuje, kiedy należy stanąć
w pozycji z neutralnym, 30-, 60- i 90-stopniowym ugięciem kolan. W razie potrzeby udzielę dalszych instrukcji.”

Wykonanie protokołu:

Rysunek 64: główny ekran klinicysty WBS.
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>
>
>
>
>
>

Sekwencja badania obejmuje cztery próby
Stanie w pozycji z w pełni wyprostowanymi kolanami.
Stanie w pozycji z kolanami ugiętymi pod kątem 30 stopni.
Stanie w pozycji z kolanami ugiętymi pod kątem 60 stopni.
Stanie w pozycji z kolanami ugiętymi pod kątem 90 stopni.

Przebieg badania
Wybrać scenariusz do wykonania.
• Np. „30 Degrees” (30 stopni)
> Pacjent zostanie poproszony o stanięcie na płycie balansowej.
> Instrukcje dotyczące prawidłowej pozycji pacjenta oraz prawidłowego ułożenia stóp zostaną przedstawione na ekranie pacjenta.
> Następnie pacjent musi patrzeć do przodu, stać nieruchomo i równomiernie rozłożyć ciężar ciała na obie stopy.
> Po każdym zbieraniu danych pacjent zostanie poproszony o zmianę kąta ugięcia kolan.
>

Ogólne informacje o badaniu:

Próby można przerwać w dowolnym momencie, naciskając przycisk Stop na ekranie klinicysty lub trzeci przycisk na bezprzewodowym
pilocie zdalnego sterowania (patrz Rysunek 52 na stronie 40). Po zatrzymaniu próby oprogramowanie wyświetli monit o potwierdzenie,
czy operator chce zachować czy odrzucić dane. Dane należy odrzucić, jeśli pacjent nie stosuje się do instrukcji pacjenta (rozmowa,
otwieranie oczu otwartych, kichanie itp.). Dane należy zachować, jeżeli badanie zostało zakończone zgodnie z instrukcjami pacjenta.
W dowolnym momencie można tworzyć notatki do badania w polu tekstowym Notes (Notatki) (lewy dolny róg).

>

>

Protokół ukończenia badania:

Po ukończeniu wszystkich zadań można zamknąć badanie lub rozpocząć następne.
Na tym etapie zaleca się dodać końcowe uwagi.
Kliknąć badanie na liście (np. ugięcie 30 stopni), aby je wykonać.

>
>
>

Analiza badania:
>

Wygenerowane raporty będą zawierały:
• Procentowa wartość obciążenia dla lewej i prawej nogi w przysiadzie.
> Czerwone/zielone słupki: Wyniki wykraczające poza prawidłowe wartości będą reprezentowane przez słupki czerwone, natomiast
wyniki mieszczące się w prawidłowych wartościach będą reprezentowane przez słupki zielone.

Reporty:

Raporty podsumowujące
Podsumowanie wyników pacjenta podczas jednej próby lub serii prób.
> Wartości procentowe ciężaru ciała są przedstawione w formacie wykresu słupkowego.
> Nad każdym słupkiem podane są dane liczbowe dla poszczególnych pozycji.
> Raporty o postępach
> Podsumowanie wyników pacjenta dla serii prób przeprowadzonych w różnym czasie.
> Aby wyświetlić raporty o postępach, należy kliknąć ikonę informacji i w osi czasu pacjenta.
> Zostanie wyświetlone rozwijane menu z listą dostępnych raportów o postępach.
> Postępy, jakie pacjent osiągnął w danym raporcie, są prezentowane razem z raportami o postępach przedstawiającymi wyniki
pacjenta w dłuższym ujęciu czasowym.
> Drukowanie/zapisywanie
> Wybrać żądany raport dotyczący protokołu z osi czasu pacjenta.
> Podczas wyświetlania raportu wybrać ikonę drukarki
, aby zapisać plik PDF lub wydrukować go na zwykłej drukarce.
>

>
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Uwagi praktyczne:
Nieprawidłowość

Implikacje

Brak

Osoby zdrowe rozkładają ciężar ciała mniej więcej równomiernie na
stopy prawą i lewą w różnych pozycjach w przysiadzie.

Asymetryczny rozkład ciężaru ciała

Pacjenci z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi lub
somatosensorycznymi mogą wykazywać asymetryczny rozkład
ciężaru ciała podczas przysiadu. Jednak w przypadku lekkich
zaburzeń asymetria może być niezauważalna — chyba że kąt
ugięcia kolan zostanie jeszcze bardziej zwiększony.

Rysunek 65: informacje z raportu WBS.

Instrukcja obsługi Bertec® Balance Advantage®
80P-0009

57

Badania z użyciem płyt statycznych

Usiądź i wstań (STS)
WAŻNE! - Należy sprawdzić, czy jest się w stanie pomóc pacjentowi, jeśli zacznie tracić
równowagę, ponieważ klinicysta jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, pacjenta,
innych osób w otoczeniu oraz urządzenie.
Kompatybilne pakiety:
Bertec® Balance Advantage® Funkcjonalny i Przenośny Funkcjonalny.

Cel:

Celem jest ocena zdolności pacjenta do kontrolowania i przenoszenia środka nacisku z pozycji siedzącej
do stojącej.

Protokół:

Pacjent siedzi na dostarczonych podestach na środku płyty balansowej. Po otrzymaniu instrukcji pacjent
wstaje najszybciej jak potrafi (i jest to dla niego komfortowe) bez pomagania sobie rękoma.
Łącznie można zebrać dane z trzech prób.

Rysunek 66: ikona STS.

Wymagane akcesoria:

podesty 30 cm i 10 cm ustawione jeden na drugim, na których może usiąść pacjent

Instrukcje dla pacjenta:

„Proszę usiąść i patrzyć na ekran do momentu wyświetlenia polecenia „Begin!” (Start!). Po wyświetleniu polecenia „Begin!” (Start!) należy
jak najszybciej wstać (tak, aby było to komfortowe). Należy położyć ręce na nogach; nie wolno sobie nimi pomagać podczas wstawania.
Pozostawać w bezruchu do momentu zakończenia zbierania danych. W razie potrzeby udzielę dalszych instrukcji.”

Wykonanie protokołu:

Rysunek 67: główny ekran klinicysty STS.
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Ustawić podesty 10 cm i 30 cm jeden na drugim i umieścić je na środku długiej płyty balansowej.
Pacjent siedzi na ustawionych na sobie podestach zwrócony twarzą w stronę ekranu pacjenta.
Po naciśnięciu przycisku Start na ekranie pacjenta pojawi się komunikat „Hold Still” (Stać nieruchomo).
Po wyświetleniu polecenia „Begin!” (Start!) pacjent powinien jak najszybciej wstać. Pacjent nie może pomagać sobie rękoma podczas
wstawania.
Można wykonać maksymalnie trzy próby.

>
>
>
>
>

Ogólne informacje o badaniu:

Próby można przerwać w dowolnym momencie, naciskając przycisk Stop na ekranie klinicysty lub trzeci przycisk na bezprzewodowym
pilocie zdalnego sterowania (patrz Rysunek 52 na stronie 40). Po zatrzymaniu próby oprogramowanie wyświetli monit o potwierdzenie,
czy operator chce zachować czy odrzucić dane. Dane należy odrzucić, jeśli pacjent nie stosuje się do instrukcji pacjenta (rozmowa,
otwieranie oczu otwartych, kichanie itp.). Dane należy zachować, jeżeli badanie zostało zakończone zgodnie z instrukcjami pacjenta.
W dowolnym momencie można tworzyć notatki do badania w polu tekstowym Notes (Notatki) (lewy dolny róg).

>

>

Protokół ukończenia badania:

Po ukończeniu wszystkich zadań można zamknąć badanie lub rozpocząć następne.
Na tym etapie zaleca się dodać końcowe uwagi.

>
>

Analiza badania:
>

Wygenerowane raporty będą zawierały:
• Przeniesienie ciężaru ciała (s): czas, jaki zajmuje pacjentowi przejście z pozycji siedzącej do stojącej, zaczynając od momentu,
gdy stopy pacjenta zaczynają dźwigać jego ciężar ciała.
• Wskaźnik podnoszenia ciężaru ciała: ilość siły użytej przez daną osobę do wstania.
• Prędkość wychylenia środka ciężkości: ilość wychylenia podczas fazy wstawania i pięć sekund po jej zakończeniu.
• Symetria obciążenia: przedstawia rozkład ciężaru ciała pacjenta podczas wstawania.
> Czerwone/zielone słupki: Wyniki wykraczające poza prawidłowe wartości będą reprezentowane przez słupki czerwone, natomiast
wyniki mieszczące się w prawidłowych wartościach będą reprezentowane przez słupki zielone.

Reporty:

Raporty podsumowujące
Podsumowanie wyników pacjenta podczas jednej próby lub serii prób.
Wartości procentowe ciężaru ciała są przedstawione w formacie wykresu słupkowego.
Nad każdym słupkiem podane są dane liczbowe dla poszczególnych pozycji.
> Raporty o postępach
> Podsumowanie wyników pacjenta dla serii prób przeprowadzonych w różnym czasie.
> Aby wyświetlić raporty o postępach, należy kliknąć ikonę informacji i w osi czasu pacjenta.
> Zostanie wyświetlone rozwijane menu z listą dostępnych raportów o postępach.
> Postępy, jakie pacjent osiągnął w danym raporcie, są prezentowane razem z raportami o postępach przedstawiającymi wyniki
pacjenta w dłuższym ujęciu czasowym.
> Drukowanie/zapisywanie
> Wybrać żądany raport dotyczący protokołu z osi czasu pacjenta.
> Podczas wyświetlania raportu wybrać ikonę drukarki
, aby zapisać plik PDF lub wydrukować go na zwykłej drukarce.
>

>
>
>
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Uwagi praktyczne:
Nieprawidłowość

Implikacje

Brak

Osoby zdrowe używają nóg do wywarcia niezbędnej siły
podczas fazy wstawania, a następnie kontrolują środek nacisku
na podstawie platformy po osiągnięciu pozycji stojącej. Siła
podczas fazy wstawania jest w przybliżeniu symetryczna dla nóg
prawej i lewej.

Wydłużony czas przenoszenia ciężaru ciała, zmniejszona siła
nacisku podczas wstawania, nadmierne wychylenie w pozycji
stojącej lub asymetryczne wywieranie nacisku

Pacjenci z nieprawidłowymi wynikami badania STS mogą mieć
różne zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, w tym
ograniczony zakres ruchów i elastyczność, zmniejszoną siłę
tułowia i kończyn dolnych lub zaburzenia kontroli ruchu. Pacjenci
ci mają trudności z przejściem z pozycji siedzącej do stojącej
i mogą wymagać pomocy podczas wstawania, aby zapobiec
upadkom i urazom.

Rysunek 68: informacje z raportu STS.
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Chód na bok (WA)
WAŻNE! - Należy sprawdzić, czy jest się w stanie pomóc pacjentowi, jeśli zacznie tracić
równowagę, ponieważ klinicysta jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, pacjenta,
innych osób w otoczeniu oraz urządzenie.
Kompatybilne pakiety:

Pakiet Bertec® Balance Advantage® Funkcjonalny i Przenośny Funkcjonalny.

Cel:

Celem jest określenie średniej szerokości i długości każdego kroku, symetrii długości kroków nóg lewej i
prawej oraz prędkości chodu pacjenta na nieruchomej płycie balansującej.

Protokół:

Pacjent musi jak najszybciej przejść od jednego końca płyty balansowej do drugiego. Łącznie
można zebrać dane z trzech prób.
Rysunek 69: ikona WA.

Instrukcje dla pacjenta:

„Proszę stanąć stabilnie (na jednym końcu płyty balansowej) przed przejściem na jej drugi koniec. Po otrzymaniu polecenia należy przejść po
płycie balansowej i zatrzymać się na jej końcu. W razie potrzeby udzielę dalszych instrukcji.”

Wykonanie protokołu:

Rysunek 70: główny ekran klinicysty WA.
>
>
>

Protokół powinien być wykonywany z dwiema połączonymi ze sobą płytami funkcjonalnymi.
Ustawić pacjenta na jednym końcu płyty balansowej (pacjent powinien stać poza płytą) twarzą zwróconą w kierunku ekranu pacjenta.
Po naciśnięciu przycisku Start pacjent musi jak najszybciej przejść na drugi koniec płyty. Pacjent powinien przejść z jednego końca na
drugi i zatrzymać się na krawędzi płyty.
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Przestroga/ogólne informacje o badaniu:
>
>

>

>

To badanie może być nieodpowiednie dla osób o wysokiej sprawności fizycznej.
Badanie można zatrzymać i zakończyć ręcznie, jeśli pacjent zacznie upadać.
> Nie wolno dopuścić, aby pacjent upadł.
Jeśli pacjent zacznie upadać, klinicysta może zatrzymać badanie — dane z prób można zachować lub odrzucić.
> Po zatrzymaniu badania klinicysta zostanie poproszony o wybranie opcji Fall (Upadek) lub Discard (Odrzuć).
> Wybranie opcji FALL (Upadek):
• Próba jest następnie zapisywana jako FALL (Upadek).
• Należy wówczas odpowiednio ustawić pacjenta (prawidłowe ułożenie stóp), aby przygotować go do dodatkowych prób.
> Wybranie opcji DISCARD (Odrzuć):
• Próba nie zostanie zapisana.
• Należy wówczas odpowiednio ustawić pacjenta (prawidłowe ułożenie stóp), aby przygotować go do dodatkowych prób.
W dowolnym momencie można tworzyć notatki do badania w polu tekstowym Notes (Notatki) (lewy dolny róg).

Protokół ukończenia badania:

Po ukończeniu wszystkich zadań można zamknąć badanie lub rozpocząć następne.
Na tym etapie zaleca się dodać końcowe uwagi.

>
>

Analiza badania:
>

Wygenerowane raporty będą zawierały:
Śledzenie środka ciężkości
Szerokość kroku
• Odległość poprzeczna między stopami podczas następujących po sobie kroków
• Mierzona w centymetrach
> Długość kroku
• Odległość między kolejnymi punktami kontaktu pięty z podłożem
• Mierzona w centymetrach
> Prędkość:
• Ruch do przodu
• Mierzona w centymetrach na sekundę
> Symetria długości kroku
• Obustronne porównanie długości kroków
• Wartość procentowa łącznej długości kroków (noga lewa i prawa)
>
>
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Reporty:

Raporty podsumowujące
Podsumowanie wyników pacjenta podczas jednej próby lub serii prób.
> Graficzne przedstawienie każdego z czterech obszarów analizy.
> Dla każdego ruchu poprzecznego jest przedstawione śledzenie środka ciężkości.
> Wyniki nie są porównywane z wynikami osoby zdrowej.
> Do raportu można dołączyć uwagi do badań (jeśli zostały wprowadzone). Można również dodać dodatkowe uwagi do badań.
> Raporty o postępach
> Podsumowanie wyników pacjenta dla serii prób przeprowadzonych w różnym czasie.
> Aby wyświetlić raporty o postępach, należy kliknąć ikonę informacji i w osi czasu pacjenta.
> Zostanie wyświetlone rozwijane menu z listą dostępnych raportów o postępach.
> Postępy, jakie pacjent osiągnął w danym raporcie, są prezentowane razem z raportami o postępach przedstawiającymi wyniki
pacjenta w dłuższym ujęciu czasowym.
> Drukowanie/zapisywanie
> Wybrać żądany raport dotyczący protokołu z osi czasu pacjenta.
> Podczas wyświetlania raportu wybrać ikonę drukarki
, aby zapisać plik PDF lub wydrukować go na zwykłej drukarce.
>

>

Uwagi praktyczne:
Nieprawidłowość

Implikacje

Brak

Parametry chodu, w szczególności prędkość chodu, zostały
powiązane z czynnościami życia codziennego (ADL).2 Wykazano,
że osoby z prędkością chodu powyżej 55 cm/s nie mają problemu
z wykonywaniem żadnych czynności ADL. Dodatkowo długość,
szerokość i symetria kroku są ważnymi czynnikami w kontroli
stabilności posturalnej podczas chodu.

Zwiększenie szerokości kroku, zmniejszenie długości kroku,
zwiększenie asymetrii kroku i zmniejszenie prędkości chodu

Nieprawidłowe wyniki badania WA są precyzyjnym wskaźnikiem
zaburzeń funkcji chodu i ogólnej równowagi. Mogą one być
spowodowane nieswoistymi zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi,
nerwowo-mięśniowymi i poznawczymi.
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Tabela 2: prognozy aktywności WA.

Wymagania związane z chodem
Czynność w życiu codziennym

Prędkość

Długość kroku

Przechodzenie przez ulicę

Ponad 120 cm/s

----------

Zwykły chód

Ponad 98 cm/s

----------

Przemieszczanie się bez ograniczeń
w społeczności

Ponad 80 cm/s

----------

Przemieszczanie się bez ograniczeń
w gospodarstwie domowym

Ponad 27 cm/s

----------

Niezależność na wszystkich
powierzchniach

Ponad 65 cm/s

45 cm

Niezależność na płaskich powierzchniach

Ponad 40 cm/s

38 cm

Z osobą nadzorującą

Powyżej 17-24 cm/s

22-32 cm

Z pomocą fizyczną

Powyżej 14-23 cm/s

20-22 cm

Rysunek 71: informacje z raportu WA.
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Chód tandemowy (TW)
WAŻNE! - Należy sprawdzić, czy jest się w stanie pomóc pacjentowi, jeśli zacznie tracić
równowagę, ponieważ klinicysta jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, pacjenta,
innych osób w otoczeniu oraz urządzenie.
Kompatybilne pakiety:

Bertec® Balance Advantage® Funkcjonalny i Przenośny Funkcjonalny.

Cel:

Celem jest określenie szerokości kroku, prędkości chodu, kontroli posturalnej ciała podczas chodzenia z
wąską podstawą podparcia.

Protokół:

Pacjent zostaje poinstruowany, aby stawiając jedną stopę za drugą, przejść od jednego końca płyty
balansowej do drugiego. Po dotarciu do końca płyty, pacjent pozostaje w bezruchu przez kilka sekund
do zakończenia próby. Łącznie można zebrać dane z trzech prób.

Rysunek 72: ikona TW.

Instrukcje dla pacjenta:

„Po wyświetleniu polecenia „Begin!” (Start!), należy przejść na drugi koniec płyty, stawiając jedną stopę bezpośrednio przed drugą
(dotykając piętą palców). Po dotarciu do końca płyty należy stać nieruchomo, czekając na zakończenie badania. W razie potrzeby udzielę
dalszych instrukcji.”

Wykonanie protokołu:

Rysunek 73: główny ekran klinicysty TW.
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Protokół powinien być wykonywany z dwiema połączonymi ze sobą płytami funkcjonalnymi.
Ustawić pacjenta na końcu płyty, naprzeciwko monitora pacjenta.
Po naciśnięciu przycisku Start na ekranie pacjenta pojawi się komunikat „Hold Still” (Stać nieruchomo).
Po wyświetleniu polecenia „Begin!” (Start!) pacjent powinien jak najszybciej przejść na drugi koniec płyty, stawiając jedną stopę
bezpośrednio za drugą.
Po dojściu na drugi koniec płyty pacjent powinien poczekać bez ruchu na zakończenie badania.

>
>
>
>
>

Ogólne informacje o badaniu:

Próby można przerwać w dowolnym momencie, naciskając przycisk Stop na ekranie klinicysty lub trzeci przycisk na bezprzewodowym
pilocie zdalnego sterowania (patrz Rysunek 52 na stronie 40). Po zatrzymaniu próby oprogramowanie wyświetli monit o potwierdzenie,
czy operator chce zachować czy odrzucić dane. Dane należy odrzucić, jeśli pacjent nie stosuje się do instrukcji pacjenta (rozmowa,
otwieranie oczu otwartych, kichanie itp.). Dane należy zachować, jeżeli badanie zostało zakończone zgodnie z instrukcjami pacjenta.
W dowolnym momencie można tworzyć notatki do badania w polu tekstowym Notes (Notatki) (lewy dolny róg).

>

>

Protokół ukończenia badania:

Po ukończeniu wszystkich zadań można zamknąć badanie lub rozpocząć następne.
Na tym etapie zaleca się dodać końcowe uwagi.

>
>

Analiza badania:

Wygenerowane raporty będą zawierały:
Prędkość
Szerokość kroku
• Odległość poprzeczna między stopami podczas następujących po sobie kroków
• Mierzona w centymetrach
> Wychylenie końcowe
> Czerwone/zielone słupki: Wyniki wykraczające poza prawidłowe wartości będą reprezentowane przez słupki czerwone, natomiast
wyniki mieszczące się w prawidłowych wartościach będą reprezentowane przez słupki zielone.
>

>
>

Reporty:

Raporty podsumowujące
Podsumowanie wyników pacjenta podczas jednej próby lub serii prób.
> Przebiegi dla każdej z prób.
> Wykresy słupkowe porównujące wyniki z danymi normatywnymi dla szerokości kroku, wychylenia końcowego i prędkości.
> Raporty o postępach
> Podsumowanie wyników pacjenta dla serii prób przeprowadzonych w różnym czasie.
> Aby wyświetlić raporty o postępach, należy kliknąć ikonę informacji i w osi czasu pacjenta.
> Zostanie wyświetlone rozwijane menu z listą dostępnych raportów o postępach.
> Postępy, jakie pacjent osiągnął w danym raporcie, są prezentowane razem z raportami o postępach przedstawiającymi wyniki
pacjenta w dłuższym ujęciu czasowym.
> Drukowanie/zapisywanie
> Wybrać żądany raport dotyczący protokołu z osi czasu pacjenta.
> Podczas wyświetlania raportu wybrać ikonę drukarki
, aby zapisać plik PDF lub wydrukować go na zwykłej drukarce.
>

>

66

Instrukcja obsługi Bertec® Balance Advantage®
80P-0009

Badania z użyciem płyt statycznych

Uwagi praktyczne:
Nieprawidłowość

Implikacje

Brak

Chód tandemowy stanowi większe wyzwanie dla pacjenta w wyniku
zawężenia podstawy podparcia.

Zwiększona szerokość kroku i zmniejszona prędkość

Pacjenci z nieprawidłowymi wynikami w badaniu TW są narażeni na
zwiększone ryzyko upadku. Mniejsza prędkość może wskazywać na
strach przed upadkiem lub zaburzenia sensoryczne.

Rysunek 74: informacje z raportu TW.
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Badania z użyciem płyt statycznych

Krok/szybki zwrot (SQT)
WAŻNE! - Należy sprawdzić, czy jest się w stanie pomóc pacjentowi, jeśli zacznie tracić
równowagę, ponieważ klinicysta jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, pacjenta,
innych osób w otoczeniu oraz urządzenie.
Kompatybilne pakiety:

Bertec® Balance Advantage® Funkcjonalny Przenośny Funkcjonalny.

Cel:

Celem jest ocena zdolności pacjenta do utrzymania stabilności posturalnej przy jednoczesnym wykonaniu
dwóch kroków do przodu i szybkim zwrocie w prawo lub w lewo.

Protokół:

Pacjent musi łącznie ukończyć maksymalnie sześć prób; trzy próby
ze zwrotem w lewo i trzy ze zwrotem w prawo.
Pacjent musi wykonać dwa kroki do przodu, wykonać zwrot, a następnie jak najszybciej
wrócić do pozycji początkowej.

Instrukcje dla pacjenta:

Rysunek 75: ikona SQT.

„Proszę stać nieruchomo i czekać na sygnał do rozpoczęcia próby. Po wyświetleniu polecenia „Begin!” (Start!) należy wykonać dwa kroki do
przodu, zrobić zwrot w podanym kierunku, a następnie wróć do pozycji początkowej. Próbę należy wykonać jak najszybciej. Po powrocie do
pozycji początkowej, proszę stać nieruchomo przez kilka sekund. W razie potrzeby udzielę dalszych instrukcji.”

Wykonanie protokołu:

Rysunek 76: główny ekran klinicysty SQT.
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Ustawić pacjenta na końcu płyty, po stronie naprzeciwko monitora pacjenta (pacjent stoi twarzą w stronę monitora).
Wybrać typ zwrotu do wykonania (np. Turn Left (Zwrot w lewo)).
Po naciśnięciu przycisku Start na ekranie pacjenta pojawi się komunikat „Hold Still” (Stać nieruchomo).
Po wyświetleniu polecenia „Begin!” (Start!) pacjent powinien wykonać dwa kroki, obrócić się w wybranym kierunku, a następnie jak
najszybciej wrócić do pozycji wyjściowej.
Po powrocie do pozycji wyjściowej pacjent powinien stać nieruchomo do czasu zakończenia próby.

>
>
>
>
>

Ogólne informacje o badaniu:

Próby można przerwać w dowolnym momencie, naciskając przycisk Stop na ekranie klinicysty lub trzeci przycisk na bezprzewodowym
pilocie zdalnego sterowania (patrz Rysunek 52 na stronie 40). Po zatrzymaniu próby oprogramowanie wyświetli monit o potwierdzenie,
czy operator chce zachować czy odrzucić dane. Dane należy odrzucić, jeśli pacjent nie stosuje się do instrukcji pacjenta (rozmowa,
otwieranie oczu otwartych, kichanie itp.). Dane należy zachować, jeżeli badanie zostało zakończone zgodnie z instrukcjami pacjenta.
W dowolnym momencie można tworzyć notatki do badania w polu tekstowym Notes (Notatki) (lewy dolny róg).

>

>

Protokół ukończenia badania:

Po ukończeniu wszystkich zadań można zamknąć badanie lub rozpocząć następne.
Na tym etapie zaleca się dodać końcowe uwagi.

>
>

Analiza badania:
>

>
>
>
>

Wygenerowane raporty będą zawierały:
Śledzenie środka ciężkości.
Czas zwrotu i wartość procentowa różnicy między zwrotami w lewo i w prawo.
Wychylenie podczas zwrotu i wartość procentowa różnicy wychylenia podczas zwrotów w lewo i w prawo.
Czerwone/zielone słupki: Wyniki wykraczające poza prawidłowe wartości będą reprezentowane przez słupki czerwone, natomiast
wyniki mieszczące się w prawidłowych wartościach będą reprezentowane przez słupki zielone.

Reporty:

Raporty podsumowujące
Podsumowanie wyników pacjenta podczas jednej próby lub serii prób.
> Graficzne przedstawienie każdego z dwóch obszarów analizy.
> Dla każdego ruchu poprzecznego jest przedstawione śledzenie środka ciężkości.
> Wyniki są porównywane z danymi normatywnymi dopasowanymi do wieku pacjenta.
> Do raportu można dołączyć uwagi do badań (jeśli zostały wprowadzone). Można również dodać dodatkowe uwagi do badań.
> Raporty o postępach
> Podsumowanie wyników pacjenta dla serii prób przeprowadzonych w różnym czasie.
> Aby wyświetlić raporty o postępach, należy kliknąć ikonę informacji i w osi czasu pacjenta.
> Zostanie wyświetlone rozwijane menu z listą dostępnych raportów o postępach.
> Postępy, jakie pacjent osiągnął w danym raporcie, są prezentowane razem z raportami o postępach przedstawiającymi wyniki
pacjenta w dłuższym ujęciu czasowym.
> Drukowanie/zapisywanie
> Wybrać żądany raport dotyczący protokołu z osi czasu pacjenta.
> Podczas wyświetlania raportu wybrać ikonę drukarki
, aby zapisać plik PDF lub wydrukować go na zwykłej drukarce.
>

>

Instrukcja obsługi Bertec® Balance Advantage®
80P-0009

69

Badania z użyciem płyt statycznych

Uwagi praktyczne:
Nieprawidłowość

Implikacje

Brak

Możliwość zmiany kierunku podczas chodzenia jest ważna w wielu
zajęciach rekreacyjnych, takich jak golf czy taniec. To również
niezbędna czynność umożliwiająca prawidłowy chód i uzyskanie
stabilności posturalnej.

Zwiększona asymetria czasu, wychylenia lub ciężaru ciała

Pacjenci z nieprawidłowymi wynikami badania SQT są narażeni
na zwiększone ryzyko upadku podczas codziennych czynności
życiowych. Zaburzenia sensoryczne, takie jak zaburzenia widzenia
lub przedsionkowe (jak również zaburzenia neurologiczne) mogą
mieć wpływ na wyniki badania SQT.

Rysunek 77: informacje z raportu SQT.
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Wejście na podest/zejście z podestu (SUO)
WAŻNE! - Należy sprawdzić, czy jest się w stanie pomóc pacjentowi, jeśli zacznie tracić
równowagę, ponieważ klinicysta jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, pacjenta,
innych osób w otoczeniu oraz urządzenie.
Kompatybilne pakiety:
Bertec® Balance Advantage® Funkcjonalny Przenośny Funkcjonalny.

Cel:

Celem jest ocena zdolności pacjenta do utrzymania stabilności posturalnej podczas wchodzenia na
podest i pokonywania przeszkód.

Protokół:

Pacjent musi łącznie ukończyć maksymalnie sześć prób; trzy próby, używając prawej nogi do wejścia
Rysunek 78: ikona SUO.
na podest i trzy próby, używając lewej nogi do wejścia na podest. Podczas prób pacjent rozpoczyna
badanie, stojąc na płycie balansowej. Następnie musi wejść na podest, przenosząc nogę podążającą
nad podestem i stawiając ją na podłożu po drugiej stronie. Próba kończy się, gdy pacjent znajdzie się w pozycji spoczynkowej.

Wymagane akcesoria:
Podest 10 cm
Podest 20 cm
Podest 30 cm

Instrukcje dla pacjenta:

„Proszę stać nieruchomo i czekać na rozpoczęcie próby. Po wyświetleniu polecenia „Begin!” (Start!) należy wykonać krok i stanąć jedną nogą
na podeście, a następnie przenieść drugą nogę nad podestem i postawić ją na płycie. W razie potrzeby udzielę dalszych instrukcji.”

Wykonanie protokołu:

Rysunek 79: główny ekran klinicysty SUO.
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Badania z użyciem płyt statycznych

Ustawić podesty 10 cm, 20 cm i 30 cm jeden na drugim i umieścić je na środku długiej płyty balansowej.
Wybrać na żądany scenariusz początkowy (np. wejście na podest, lewa noga; zejście z podestu, prawa noga).
Ustawić pacjenta przed podestem, naprzeciwko monitora pacjenta.
Po naciśnięciu przycisku Start na ekranie pacjenta pojawi się komunikat „Hold Still” (Stać nieruchomo).
Po wyświetleniu polecenia „Begin!” (Start!) pacjent powinien jak najszybciej wejść na podest, przejść nad nim i zejść z podestu.
Gdy pacjent zatrzyma się po drugiej stronie podestu, powinien pozostać w bezruchu do końca próby.

>
>
>
>
>
>

Ogólne informacje o badaniu:

Próby można przerwać w dowolnym momencie, naciskając przycisk Stop na ekranie klinicysty lub trzeci przycisk na bezprzewodowym
pilocie zdalnego sterowania (patrz Rysunek 52 na stronie 40). Po zatrzymaniu próby oprogramowanie wyświetli monit o potwierdzenie,
czy operator chce zachować czy odrzucić dane. Dane należy odrzucić, jeśli pacjent nie stosuje się do instrukcji pacjenta (rozmowa,
otwieranie oczu otwartych, kichanie itp.). Dane należy zachować, jeżeli badanie zostało zakończone zgodnie z wyżej wymienionymi
specyfikacjami.
W dowolnym momencie można tworzyć notatki do badania w polu tekstowym Notes (Notatki) (lewy dolny róg).

>

>

Protokół ukończenia badania:

Po ukończeniu wszystkich zadań można zamknąć badanie lub rozpocząć następne.
Na tym etapie zaleca się dodać końcowe uwagi.
Kliknąć badanie na liście (np. Wejście na podest, lewa noga), aby je wykonać.

>
>
>

Analiza badania:

Raport zawiera następujące informacje:
> Śledzenie środka ciężkości po każdej zakończonej próbie.
> Współczynnik siły podnoszenia i wartość procentowa różnicy między lewą a prawą nogą, gdy jest nogą prowadzącą.
> Czas ruchu i wartość procentowa różnicy między lewą a prawą nogą.
> Współczynnik kontaktu i wartość procentowa różnicy między lewą a prawą nogą.
> Czerwone/zielone słupki: Wyniki wykraczające poza prawidłowe wartości będą reprezentowane przez słupki czerwone, natomiast
wyniki mieszczące się w prawidłowych wartościach będą reprezentowane przez słupki zielone.

Reporty:

Raporty podsumowujące
Podsumowanie wyników pacjenta podczas jednej próby lub serii prób.
> Graficzne przedstawienie każdego z trzech obszarów analizy z danymi liczbowymi podanymi nad każdym słupkiem na
wykresach słupkowych.
> Dla każdego ruchu poprzecznego jest przedstawione śledzenie środka ciężkości.
> Wyniki są porównywane z danymi normatywnymi dopasowanymi do wieku pacjenta.
> Do raportu można dołączyć uwagi do badań (jeśli zostały wprowadzone). Można również dodać dodatkowe uwagi do badań.
> Raporty o postępach
> Podsumowanie wyników pacjenta dla serii prób przeprowadzonych w różnym czasie.
> Aby wyświetlić raporty o postępach, należy kliknąć ikonę informacji i w osi czasu pacjenta.
> Zostanie wyświetlone rozwijane menu z listą dostępnych raportów o postępach.
> Postępy, jakie pacjent osiągnął w danym raporcie, są prezentowane razem z raportami o postępach przedstawiającymi wyniki
pacjenta w dłuższym ujęciu czasowym.
> Drukowanie/zapisywanie
> Wybrać żądany raport dotyczący protokołu z osi czasu pacjenta.
> Podczas wyświetlania raportu wybrać ikonę drukarki
, aby zapisać plik PDF lub wydrukować go na zwykłej drukarce.
>

>
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Uwagi praktyczne:
Nieprawidłowość

Implikacje

Brak

Zdolność do wchodzenia i przechodzenia nad przeszkodami jest
niezwykle ważna w takich zadaniach, jak wchodzenie po schodach
lub pokonywanie krawężników. Prawidłowe wyniki SUO zależą
od siły i elastyczności mięśni kończyn dolnych, jak również od
planowania motorycznego.

Zmniejszony współczynnik siły podnoszenia, wydłużony czas ruchu
lub zwiększony współczynnik kontaktu

Pacjenci z nieprawidłowymi wynikami badania SUO są narażeni na
zwiększone ryzyko upadku podczas wchodzenia lub schodzenia
ze schodów lub przechodzenia nad krawężnikami. Nieprawidłowy
współczynnik kontaktu jest objawem zaburzeń sensorycznomotorycznych związanych z propriocepją kończyn dolnych.3

Rysunek 80: informacje z raportu SUO.
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Wypady w przód (FL)
WAŻNE! - Należy sprawdzić, czy jest się w stanie pomóc pacjentowi, jeśli zacznie tracić
równowagę, ponieważ klinicysta jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, pacjenta,
innych osób w otoczeniu oraz urządzenie.
Kompatybilne pakiety:
Bertec® Balance Advantage® Funkcjonalny Przenośny Funkcjonalny.

Cel:

Celem jest ocena zdolności pacjenta do kontrolowania stabilności posturalnej podczas wypadów do przodu,
używając prawej lub lewej nogi.

Protokół:

Pacjent musi wykonać maksymalnie trzy próby, zaczynając zarówno od nogi lewej, jak i prawej jako nogi
prowadzącej. Poinstruować pacjenta, aby wykonał jak najdalszy wypad do przodu i wrócił do
pozycji początkowej tak szybko, jak tylko jest to dla niego komfortowe.

Instrukcje dla pacjenta:

Rysunek 81: ikona FL.

„Proszę stać nieruchomo i czekać na sygnał do rozpoczęcia wypadu. Po wyświetleniu polecenia „Begin!” (Start!) należy wykonać wypad do
przodu lewą lub prawą nogą, następnie powrócić jak najszybciej do pozycji początkowej. W razie potrzeby udzielę dalszych instrukcji.”

Wykonanie protokołu:

Rysunek 82: główny ekran klinicysty FL.
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Ustawić pacjenta na końcu płyty, po stronie naprzeciwko monitora pacjenta (pacjent stoi twarzą w stronę monitora).
Wybrać nogę, która ma wykonać wypad (np. wypad lewą nogą).
Po naciśnięciu przycisku Start na ekranie pacjenta pojawi się komunikat „Hold Still” (Stać nieruchomo).
Po wyświetleniu polecenia „Begin!” (Start!) pacjent powinien wykonać wypad do przodu i jak najszybciej wrócić do pozycji wyjściowej.
Po powrocie do pozycji wyjściowej pacjent powinien stać nieruchomo do czasu zakończenia próby.

>
>
>
>
>

Ogólne informacje o badaniu:

Próby można przerwać w dowolnym momencie, naciskając przycisk Stop na ekranie klinicysty lub trzeci przycisk na bezprzewodowym
pilocie zdalnego sterowania (patrz Rysunek 52 na stronie 40). Po zatrzymaniu próby oprogramowanie wyświetli monit o potwierdzenie,
czy operator chce zachować czy odrzucić dane. Dane należy odrzucić, jeśli pacjent nie stosuje się do instrukcji pacjenta (rozmowa,
otwieranie oczu otwartych, kichanie itp.). Dane należy zachować, jeżeli badanie zostało zakończone zgodnie z instrukcjami pacjenta.
W dowolnym momencie można tworzyć notatki do badania w polu tekstowym Notes (Notatki) (lewy dolny róg).

>

>

Protokół ukończenia badania:

Po ukończeniu wszystkich zadań można zamknąć badanie lub rozpocząć następne.
Na tym etapie zaleca się dodać końcowe uwagi.
Kliknąć badanie na liście (np. wejście na podest, lewa noga), aby je wykonać.

>
>
>

Analiza badania:

Raport zawiera następujące informacje:
> Odległość wypadu i wartość procentowa różnicy między wypadami wykonanymi lewą i prawą nogą.
> Wskaźnik kontaktu
• Siła wywierana przez stawianą na podłoże nogę i wartość procentowa różnicy między nogami lewą i prawą.
> Czas kontaktu
• Ilość czasu, przez jaki noga wykonująca wypad miała kontakt z podłożem. Ponadto wartość procentowa różnicy między lewą a
prawą nogą.
> Impuls siły
• Uwzględnia wielkość siły w nodze wykonującej wypad i czas jej kontaktu z podłożem; szacunkowa wartość pracy wykonanej
przez nogę wykonującą wypad.
> Czerwone/zielone słupki: Wyniki wykraczające poza prawidłowe wartości będą reprezentowane przez słupki czerwone, natomiast
wyniki mieszczące się w prawidłowych wartościach będą reprezentowane przez słupki zielone.

Reporty:
>

>

Raporty podsumowujące
Podsumowanie wyników pacjenta podczas jednej próby lub serii prób.
> Graficzne przedstawienie każdego z czterech obszarów analizy z danymi liczbowymi podanymi nad każdym słupkiem na
wykresach słupkowych.
> Dla każdego ruchu poprzecznego jest przedstawione śledzenie środka ciężkości.
> Wyniki są porównywane z danymi normatywnymi dopasowanymi do wieku pacjenta.
> Do raportu można dołączyć uwagi do badań (jeśli zostały wprowadzone). Można również dodać dodatkowe uwagi do badań.
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Raporty o postępach
Podsumowanie wyników pacjenta dla serii prób przeprowadzonych w różnym czasie.
> Aby wyświetlić raporty o postępach, należy kliknąć ikonę informacji i w osi czasu pacjenta.
> Zostanie wyświetlone rozwijane menu z listą dostępnych raportów o postępach.
> Postępy, jakie pacjent osiągnął w danym raporcie, są prezentowane razem z raportami o postępach przedstawiającymi wyniki
pacjenta w dłuższym ujęciu czasowym.
> Drukowanie/zapisywanie
> Wybrać żądany raport dotyczący protokołu z osi czasu pacjenta.
> Podczas wyświetlania raportu wybrać ikonę drukarki
, aby zapisać plik PDF lub wydrukować go na zwykłej drukarce.
>

>

Uwagi praktyczne:
Nieprawidłowość

Implikacje

Brak

Wypad do przodu to trudne zadanie, które wymaga dużej siły
kończyn dolnych, elastyczności i koordynacji ruchowej. Prawidłowy
wynik badania FL oznacza zdolność do uczestniczenia w zajęciach
rekreacyjnych i związanych z pracą, które wymagają wykonywania
szybkich kroków.

Zmniejszona odległość, wydłużony czas kontaktu lub zwiększona
siła oraz nieprawidłowy wskaźnik kontaktu

Pacjenci z nieprawidłowymi wynikami badania FL są narażeni na
zwiększone ryzyko upadku i urazów podczas wykonywania zadań
wymagających szybkiego obciążenia i zmniejszenia obciążenia
kończyn dolnych. Nieprawidłowe strategie chodzenia powodują
deficyty kontroli posturalnej i prowadzą do zaburzeń ruchu.

Rysunek 83: informacje z raportu FL.
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Dostępnych jest kilka innych protokołów w wybranych systemach, które pomagają w badaniu pacjentów bardzo wysportowanych lub tych,
którzy doznali wstrząśnienia mózgu. Obejmują one:
>
>

Badanie zaburzeń równowagi wywołanych wstrząśnieniem mózgu (COBALT)
Przyrządowy system do oceny błędów podczas badania równowagi (iBESS)

Aby dodać jedno z powyższych badań do systemu, należy porozmawiać z przedstawicielem handlowym firmy Bertec®.
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Badanie zaburzeń równowagi wywołanych wstrząśnieniem mózgu
(COBALT)™
WAŻNE! - Należy sprawdzić, czy jest się w stanie pomóc pacjentowi, jeśli zacznie tracić
równowagę, ponieważ klinicysta jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, pacjenta,
innych osób w otoczeniu oraz urządzenie.
Kompatybilne pakiety:
Bertec® Balance Advantage® Podstawowy, Przenośny Podstawowy, Uproszczony Podstawowy, Funkcjonalny, Przenośny Funkcjonalny.

Cel:

Badanie zaburzeń równowagi wywołanych wstrząśnieniem mózgu (COBALT) to opatrzony znakiem
towarowym protokół służący do badania równowagi funkcjonalnej u osób z łagodnym urazowym
uszkodzeniem mózgu, znanym również jako wstrząśnienie mózgu. Ten protokół jest przeznaczony do
stymulacji układów wzrokowego, przedsionkowego i somatosensorycznego. Pacjent musi stać możliwie
bez ruchu w każdym ze scenariuszy, podczas gdy płyta balansowa mierzy jego poziom wychylenia podczas
stymulacji poszczególnych układów.

Rysunek 105: ikona COBALT.

Protokół:

W połowie scenariuszy pacjent zostaje poproszony o stanięcie bezpośrednio na płycie balansowej, a w pozostałych scenariuszach — na
podkładzie z pianki. Łącznie dostępnych jest osiem scenariuszy badania; każdy z nich składa się z dwóch 20 sekundowych prób. Badania
podstawowe powinny obejmować cztery scenariusze, natomiast w badaniach pourazowych zaleca się stosowanie wszystkich ośmiu
scenariuszy. Decyzja o zbieraniu danych z poszczególnych prób należy do operatora.

Konfigurowanie badania:

W celu jak najdokładniejszego wykonania protokołu pacjent musi obrócić głowę o 30 stopni w lewo/prawo względem pozycji neutralnej
(patrząc prosto przed siebie). Zestaw do zawieszania na ścianie COBALT (dołączony jako akcesorium, wraz z taśmą mierniczą) należy
zawiesić na pustej ścianie, a jego dolna krawędź powinna znajdować się 76 cm od podłogi. Wysokość ta powinna być wyregulowana tak, aby
jak najlepiej odpowiadała potrzebom pacjentów placówki medycznej. Płytę balansową należy wypośrodkować w odległości 61 cm od ściany.
Pozwoli to pomóc pacjentowi wykonać pełny ruchu o 60 stopni z boku na bok.
Uwaga: bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania używany w protokole COBALT jest dołączany do systemu statycznego przy jego zakupie.
Na Rysunku 106 poniżej przedstawiono funkcje pilota. Należy pamiętać, że pomiędzy próbami przycisk 1 służy do przejścia do następnej
próby, a przycisk 2 do poprzedniej, natomiast podczas trwania prób przycisk 1 i 2 wykonują tę samą czynność zaznaczenia błędu.

1: oznaczenie błędu
2: oznaczenie błędu
3: poprzednia próba
4: przełączanie ekranów

Rysunek 106: funkcje zdalne COBALT.
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Po umieszczeniu protokołu COBALT na liście Series of Tests to perform (Serie badań do wykonania), należy określić, czy pacjent miał
wcześniej wstrząśnienie mózgu. Jeśli tak, wprowadzić datę ostatniego wstrząśnienia mózgu pacjenta, wybierając datę wstrząsu u dołu po
lewej stronie ekranu (Rysunek 107). Kliknięcie daty spowoduje otwarcie menu kalendarza. Jeśli pacjent nie miał wcześniej wstrząśnienia
mózgu, należy zignorować poprzedni krok. Po wprowadzeniu daty dla pacjenta z wstrząśnieniem mózgu (w przypadku pacjenta bez
urazowego uszkodzenia mózgu nie wprowadza się daty), kliknąć przycisk Visit Type (Typ wizyty) w lewej dolnej części ekranu. Jeśli pacjent
miał wcześniej wstrząśnienie mózgu, po wykonaniu powyższych czynności należy wybrać opcję „Post-Injury” (Pourazowe). Następnie kliknąć
przycisk Ok, aby przejść do ekranu badania. Jeśli pacjent nie miał wcześniej wstrząśnienia mózgu, wybrać opcję Baseline (Podstawowe) i
kliknąć przycisk Ok, aby przejść do ekranu badania.

Rysunek 107: konfigurowanie badania COBALT.

Po kliknięciu przycisku Ok wybrać opcję Start the Test Series (Uruchom serię badań). Zostanie wyświetlona strona rozpoczęcia badania,
jak pokazano na Rysunku 108 poniżej. Aby rozpocząć badanie, poprosić pacjenta o stanięcie na płycie (zgodnie z instrukcjami) i kliknąć
niebieskie pole odpowiadające żądanemu badaniu. Instrukcje dla pacjenta i informacje o badaniu przedstawiono na kolejnych stronach.

Rysunek 108: strona rozpoczęcia badania.
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Instrukcje dla pacjenta:

Pacjent zostaje poinstruowany, aby stać nieruchomo z otwartymi (lub zamkniętymi) oczami i z rękoma umieszczonymi na biodrach. Przed
rozpoczęciem badania należy zdjąć buty, skarpety i sportowe taśmy stabilizujące. Za błędy uważa się następujące sytuacje:
> Zejście z płyty/podkładu z pianki podczas badania
> Poruszanie stopami na płycie/podkładzie z pianki podczas badania
> Otworzenie oczu podczas części badania z zamkniętymi oczami
> Przesunięcie rąk z bioder podczas badania
> Przerwanie dowolnej części wymaganego zadania podczas wykonywania badania (obrót głowy, wymach ramion, pozycja stóp)
Scenariusze badania oznaczono poniżej. Każdy scenariusz powinien zostać wykonany dwukrotnie.
Postawa normalna: oczy otwarte
> Pacjent zostaje poinstruowany, aby stać nieruchomo z nogami ustawionymi zgodnie z instrukcjami na ekranie, rękami na biodrach, z
otwartymi oczami i głową skierowaną prosto przed siebie (klinicysta powinien pokazać właściwą pozycję).
> Po poinstruowaniu pacjenta klinicysta rozpoczyna badanie.
> Za każdym razem, gdy klinicysta chce oznaczyć błąd, musi nacisnąć przycisk 1 lub 2 na pilocie bezprzewodowym.
Postawa normalna: oczy zamknięte
> Pacjent zostaje poinstruowany, aby stać nieruchomo z nogami ustawionymi zgodnie z instrukcjami na ekranie, rękami na biodrach i
zamkniętymi oczami (klinicysta powinien pokazać właściwą pozycję).
> Po poinstruowaniu pacjenta klinicysta rozpoczyna badanie.
> Klinicysta rejestruje błędy jak w poprzednim scenariuszu.
Postawa normalna: oczy otwarte, podkład z pianki
> Położyć podkład z pianki na płycie balansowej.
> Wykonać próbę dokładnie tak samo jak pierwszą próbę Postawa normalna: oczy otwarte.
> Klinicysta rejestruje błędy jak w poprzednim scenariuszu.
Postawa normalna: oczy zamknięte, podkład z pianki
> Położyć podkład z pianki na płycie balansowej.
> Wykonać próbę dokładnie tak samo jak pierwszą próbę Postawa normalna: oczy zamknięte.
> Klinicysta rejestruje błędy jak w poprzednim scenariuszu.
Postawa normalna: ruchy głowy z zamkniętymi oczami:
> Pacjent zostaje poinstruowany, aby stać nieruchomo z nogami ustawionymi zgodnie z instrukcjami na ekranie, rękami na biodrach i
zamkniętymi oczami (tak samo jak w przypadku scenariusza Postawa normalna: oczy zamknięte).
> Pacjent jest następnie proszony o poruszanie głową synchronicznie z metronomem (120 uderzeń na minutę). Należy pozwolić
pacjentowi przećwiczyć to zadanie przed rozpoczęciem zbierania danych.
• Pacjent obraca głowę o +/- 30 stopni od pozycji neutralnej (środkowej).
• Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy wywołane tykaniem metronomu, można nacisnąć klawisz „M”, aby wyciszyć dźwięk.
> Po poinstruowaniu pacjenta klinicysta rozpoczyna badanie.
> Klinicysta rejestruje błędy jak w poprzednim scenariuszu.
> Na zakończenie próby należy dać pacjentowi 10-20 sekund odpoczynku przed rozpoczęciem kolejnej próby.
Postawa z wąską podstawą podparcia: czułość wzrokowo-ruchowa (VMS)
> Pacjent zostaje poinstruowany, aby stanąć na środku płyty balansowej ze stopami razem, obiema rękami wyciągniętymi przed siebie oraz
ze złączonymi dłońmi z przeplatającymi się palcami i kciukami wyprostowanymi w górę. (Klinicysta powinien pokazać właściwą pozycję).
> Skupiając wzrok na kciukach, pacjent obraca całe ciało o 30 stopni w prawo/lewo (całkowite przemieszczenie o 60 stopni)
synchronicznie z metronomem ustawionym na 40 uderzeń na minutę.
> Na zakończenie próby należy dać pacjentowi 10-20 sekund odpoczynku przed rozpoczęciem kolejnej próby.
> Klinicysta rejestruje błędy jak w poprzednim scenariuszu.
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Postawa normalna: ruchy głowy z zamkniętymi oczami na podkładzie z pianki:
> Położyć podkład z pianki na płycie balansowej.
> Wykonać próbę dokładnie tak samo jak pierwszą próbę Obroty głowy, stojąc na dwóch nogach z zamkniętymi oczami.
> Na zakończenie próby należy dać pacjentowi 10-20 sekund odpoczynku przed rozpoczęciem kolejnej próby.
> Klinicysta rejestruje błędy jak w poprzednim scenariuszu.

Postawa z wąską podstawą podparcia: czułość wzrokowo-ruchowa (VMS) na podkładzie z pianki
> Położyć podkład z pianki na płycie balansowej.
> Wykonać badanie dokładnie tak samo jak badanie VMS na stabilnej powierzchni.
> Na zakończenie próby należy dać pacjentowi 10-20 sekund odpoczynku przed rozpoczęciem kolejnej próby.
> Klinicysta rejestruje błędy jak w poprzednim scenariuszu.

Protokół ukończenia badania

Po zakończeniu próby operator może skorygować wynik błędu, jeżeli nieumyślnie oznaczył błąd lub zapomniał go oznaczyć. Aby skorygować
liczbę błędów, wybrać liczbę błędów (rzeczywisty wynik) i wprowadzić skorygowaną wartość. Korekty można dokonać tylko w czasie trwania
badania; operator nie może modyfikować wyników błędów w raporcie z badania.
Po zakończeniu badania klinicysta może przejść do następnej próby (zaleca się wykonanie co najmniej dwóch prób). W dowolnym momencie
można dodawać uwagi, modyfikując raport jednodniowy.

Analiza badania:

Raport zawiera następujące informacje:
> Śledzenie środka nacisku
> Wynik wychylenia
• Obiektywna ocena ruchu COP podczas próby.
> Liczba błędów
• Ile razy pacjent przesuwał się poza badaną pozycję.
> Czas pierwszego błędu
> Czerwone/zielone słupki: Wyniki wykraczające poza prawidłowe wartości będą reprezentowane przez słupki czerwone, natomiast
wyniki mieszczące się w prawidłowych wartościach będą reprezentowane przez słupki zielone.

Reporty:

Raporty podsumowujące
Podsumowanie wyników pacjenta podczas jednej próby lub serii prób.
> Raport zawierający przebiegi COP, wynik wychylenia, liczbę błędów i czas do pierwszego błędu podczas każdej próby.
> Widoczny z osi czasu pacjenta. Przykładowy podsumowujący raport jednodniowy przedstawiono na następnej stronie.
> Raporty o postępach
> Podsumowanie wyników pacjenta dla serii prób przeprowadzonych w różnym czasie.
> Aby wyświetlić raporty o postępach, należy kliknąć ikonę informacji i w osi czasu pacjenta.
> Zostanie wyświetlone rozwijane menu z listą dostępnych raportów o postępach.
> Postępy, jakie pacjent osiągnął w danym raporcie, są prezentowane razem z raportami o postępach przedstawiającymi wyniki
pacjenta w dłuższym ujęciu czasowym.
> Drukowanie/zapisywanie
> Wybrać żądany raport dotyczący protokołu z osi czasu pacjenta.
> Podczas wyświetlania raportu wybrać ikonę drukarki
, aby zapisać plik PDF lub wydrukować go na zwykłej drukarce.
>

>
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Rysunek 109: informacje z raportu COBALT.
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Przyrządowy system do oceny błędów podczas badania równowagi
(iBESS)

Opracowany przez naukowców i klinicystów z Laboratorium Badań Medycyny Sportowej Uniwersytetu Północnej Karoliny, Chapel Hill, NC
27599-8700

WAŻNE! - Należy sprawdzić, czy jest się w stanie pomóc pacjentowi, jeśli zacznie tracić
równowagę, ponieważ klinicysta jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, pacjenta,
innych osób w otoczeniu oraz urządzenie.
Kompatybilne pakiety:
pakiety Bertec® Balance Advantage® Podstawowy i Sportowy.

Cel:
Badanie iBESS to szybkie i łatwe narzędzie do obiektywnej oceny statycznej stabilności
posturalnej. To badanie jest wspólnym elementem systemów do rehabilitacji wstrząśnienia mózgu.

Protokół:
Pacjent zostanie poproszony o stanie bezpośrednio na płycie balansowej oraz na podkładzie z
pianki przez cały czas trwania badania. W sumie zostanie zarejestrowanych osiem prób, przy czym
każda z nich będzie trwała dwadzieścia sekund. Decyzja o zbieraniu danych z poszczególnych
prób należy do operatora. Przez cały czas trwania badania operator będzie szukał i rejestrował
konkretne błędy pacjenta.

Rysunek 113: ikona iBESS.

Instrukcje dla pacjenta:
Pacjent zostaje poinstruowany, aby stać nieruchomo z otwartymi oczami i z rękoma umieszczonymi na biodrach. Przed rozpoczęciem badania
należy zdjąć buty i sportowe taśmy stabilizujące; jeśli pacjent chce, może pozostawić skarpety na stopach.
Błędy pacjentów obejmują:
> Przesunięcie rąk z bioder.
> Otworzenie oczu.
> Zrobienie kroku, potknięcie się lub upadek.
> Odwodzenie stawu biodrowego lub jego uginanie poza zakres 30 stopni.
> Podnoszenie przedniej części stopy lub pięty z powierzchni płyty/podkładu.
> Pozostawanie poza właściwą pozycją do badania przez okres dłuższy niż 5 sekund.

Wykonanie protokołu:

Rysunek 114: ekran główny klinicysty iBESS.
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Pozycja stojąca na obu nogach — oczy zamknięte
> Pacjent zostaje poinstruowany, aby stać nieruchomo ze złączonymi stopami, rękami na biodrach i zamkniętymi
oczami (klinicysta powinien pokazać właściwą pozycję).
> Po poinstruowaniu pacjenta klinicysta rozpoczyna badanie.
> Za każdym razem, gdy pacjent popełni błąd, klinicysta naciska przycisk 1 lub 2 na pilocie bezprzewodowym.
Postawa tandemowa — oczy zamknięte
> Pacjent zostaje poinstruowany, aby stać w pozycji tandemowej (jedna stopa za drugą) z nogą niedominującą z tyłu, przy czym ciężar
ciała powinien być równomiernie rozłożony na obie stopy.
> Pacjent zostaje również poinstruowany, aby trzymać ręce na biodrach i stać z zamkniętymi oczami.
> Klinicysta rejestruje błędy jak w poprzednim scenariuszu.
Postawa tandemowa — oczy zamknięte, podkład z pianki
> Wykonać próbę dokładnie tak samo jak pierwszą próbę Pozycja stojąca na obu nogach.
Pozycja stojąca na jednej nodze, prawa — oczy zamknięte
> Pacjent zostaje poinstruowany, aby stać nieruchomo na prawej nodze z rękami na biodrach i zamkniętymi oczami.
> Klinicysta rejestruje błędy jak w poprzednim scenariuszu.
Pozycja stojąca na jednej nodze, lewa — oczy zamknięte
> Pacjent zostaje poinstruowany, aby stać nieruchomo na lewej nodze z rękami na biodrach i zamkniętymi oczami.
> Klinicysta rejestruje błędy jak w poprzednim scenariuszu.
Pozycja stojąca na obu nogach — oczy zamknięte, podkład z pianki
> Wykonać próbę dokładnie tak samo jak pierwszą próbę Pozycja stojąca na obu nogach.
Pozycja stojąca na jednej nodze, prawa — oczy zamknięte, podkład z pianki
> Wykonać próbę dokładnie tak samo jak pierwszą próbę Pozycja stojąca na jednej nodze — prawa.
Pozycja stojąca na jednej nodze, lewa — oczy zamknięte, podkład z pianki
> Wykonać próbę dokładnie tak samo jak pierwszą próbę Pozycja stojąca na jednej nodze — lewa.

Protokół ukończenia badania:
>
>
>

Po ukończeniu wszystkich zadań można zamknąć badanie lub rozpocząć następne.
Na tym etapie zaleca się dodać końcowe uwagi.
Kliknąć badanie na liście (np. oczy otwarte, nieruchome środowisko wirtualne), aby je wykonać.

Analiza badania:
Raport zawiera następujące informacje:
> Dla każdego ruchu poprzecznego przedstawiono śledzenie środka ciężkości.
> Czerwone/zielone słupki: Wyniki wykraczające poza prawidłowe wartości będą reprezentowane przez słupki czerwone, natomiast
wyniki mieszczące się w prawidłowych wartościach będą reprezentowane przez słupki zielone.
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Reporty:
Raporty podsumowujące
Podsumowanie wyników pacjenta podczas jednej próby lub serii prób.
> Graficzne przedstawienie każdego z trzech obszarów analizy z danymi liczbowymi podanymi nad każdym słupkiem na
wykresach słupkowych.
> Dla każdego ruchu poprzecznego jest przedstawione śledzenie środka ciężkości.
> Wyniki są porównywane z danymi normatywnymi dopasowanymi do wieku pacjenta.
> Do raportu można dołączyć uwagi do badań (jeśli zostały wprowadzone). Można również dodać dodatkowe uwagi do badań.
> Raporty o postępach
> Podsumowanie wyników pacjenta dla serii prób przeprowadzonych w różnym czasie.
> Aby wyświetlić raporty o postępach, należy kliknąć ikonę informacji i w osi czasu pacjenta.
> Zostanie wyświetlone rozwijane menu z listą dostępnych raportów o postępach.
> Postępy, jakie pacjent osiągnął w danym raporcie, są prezentowane razem z raportami o postępach przedstawiającymi wyniki
pacjenta w dłuższym ujęciu czasowym.
> Drukowanie/zapisywanie
> Wybrać żądany raport dotyczący protokołu z osi czasu pacjenta.
, aby zapisać plik PDF lub wydrukować go na zwykłej drukarce.
> Podczas wyświetlania raportu wybrać ikonę drukarki
>

>

Rysunek 115. informacje z raportu iBESS.
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W każdym pakiecie do badania równowagi z użyciem płyt balansowych dostępna jest szeroka gama treningów utrzymywania
równowagi. Wszystkie systemy zawierają następujące wersje treningów: na siedzącą, przenoszenie ciężaru ciała, sprawność
ruchowa, zamknięty łańcuch kinematyczny i szybki trening. Ze względu na mniejsze rozmiary płyt balansowych w pakiecie
Podstawowym, treningi ograniczają się do ćwiczeń, które nie wymagają wypadów, dużej liczby kroków lub wchodzenia na
przeszkody i pokonywania ich. W przypadku tego typu treningów największą elastyczność i liczbę ćwiczeń zapewnia system
Funkcjonalny.

Konfiguracja sesji treningowej

Szablony ekranów treningów są opracowane w taki sposób, aby były łatwe w obsłudze. Aby rozpocząć konfigurowanie sesji treningowej,
należy wykonać następujące kroki z programu BBA:
1. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy z listy pacjentów został wybrany właściwy pacjent.
2. Następnie wybrać kartę Training (Trening) w górnej części ekranu. Spowoduje to otwarcie widoku, w którym można znaleźć wszystkie
treningi.
3. Treningi są podzielone na 5 kategorii, które są widoczne w górnej części ekranu.
• Closed Chain (Zamknięty łańcuch kinematyczny)
• Mobility (Sprawność ruchowa)
• Quick Training (Szybki trening)
• Seated (Na siedząco)
• Weight Shifting (Przenoszenie ciężaru ciała)
4. Wybrać odpowiednią kategorię treningów z kategorii podanych w górnej części ekranu. Mogą zostać wyświetlone dodatkowe opcje, takie
jak kierunek przenoszenia ciężaru ciała, wymagany staw dla zamkniętego łańcucha kinematycznego oraz rodzaj treningu sprawności
ruchowej.
5. Po wybraniu grupy treningów pojawią się ikony symbolizujące poszczególne treningi.
6. Z grupy ikon treningów wyświetlanych na ekranie kliknąć i przeciągnąć wybraną ikonę treningu na lewą stronę ekranu i upuścić ją w polu
„Series of Tests to perform” (Serie badań do wykonania).
7. Uwaga: Do serii badań można załadować tylko jedno wystąpienie każdego modułu treningów.
8. Określone szkolenie pojawi się następnie na liście.
9. Wszelkie opcje dla wybranych treningów pojawią się w polu „Test Options” (Opcje badań) bezpośrednio pod listą treningów do wykonania.
10. Niektóre treningi wymagają wybrania opcji wstępnego badania przed rozpoczęciem serii badań. Opcje wymagane są wyróżnione na żółto.

Rysunek 116: widok głównej karty treningów. Należy zwrócić uwagę na dodatkowe opcje treningu sprawności ruchowej.

86

Instrukcja obsługi Bertec® Balance Advantage®
80P-0009

Trening

Opcje treningów/badań:

Dodatkowe opcje treningów pozwalają na dostosowanie scenariuszy treningowych do potrzeb
pacjenta. Dostępne opcje przedstawiono poniżej.
Akcesoria
Do wielu ćwiczeń dostępne są następujące akcesoria.
> Podesty 10, 20 i 30 cm
> Podkład z pianki
> Platforma równoważna
> Piłka do ćwiczeń
Strona lewa/prawa + wartość procentowa rozkładu ciężaru ciała
Ćwiczenia zamkniętego łańcucha kinematycznego koncentrują się na stawie skokowym,
kolanowym i biodrowym lewej lub prawej nogi. Wartość procentowa rozkładu ciężaru ciała jest
wyświetlana w tym samym polu opcji. Przykład: Lewa noga 30%.
Limits of Stability (Granice stabilności) (LOS)
W przypadku każdego pacjenta można dodatkowo zwiększyć trudność w zakresie od 25% do
100%. Zmiana wartości procentowej poziomu trudności określa, jaki zakres ruchu musi wykonać
pacjent, aby osiągnąć cel.
Training Time (Czas treningu)
Rysunek 117: opcje badań
Dostępne zakresy czasu wynoszą od 1 minuty do 10 minut. Poszczególne ćwiczenia mogą mieć
określony limit czasu. W przypadku zaznaczenia opcji konfiguracji „Save all raw data” (Zapisuj wszystkie dane nieprzetworzone), w tym oknie
pojawi się komunikat ostrzegawczy przypominający użytkownikowi, że wszystkie dane są zapisywane i że spowoduje to szybkie powiększanie
się bazy danych.
Pacing (Tempo)
Tempo wynosi od 1 sekundy do 15 sekund.
> On Demand (Na żądanie): cel przemieszcza się od jednego celu do drugiego po osiągnięciu poszczególnych celów.
> Random Pacing (Losowe tempo): cel porusza się w wybranym zakresie czasu: od 1 sekundy do 15 sekund.
> No Pacing (Brak tempa): cel będzie nieruchomy. Pacjenta można poinstruować ustnie, aby przemieszczał się między celami lub do
poinstruowania pacjenta można wykorzystać inne bodźce. W tym formacie nie jest generowany żaden wynik zgodności.
Show Grid (Pokaż siatkę)
Na siatce zostanie wyświetlona elipsa LOS z wybraną wartością procentową teoretycznej wartości maksymalnej.
Beep on Advance (Sygnał dźwiękowy przy przejściu)
Zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy przy przejściu do następnego celu. Jeśli to pole pozostanie niezaznaczone, nie zostanie
wygenerowany żaden sygnał dźwiękowy.
Random Targets (Losowe cele)
Można ustawić wyższy poziom trudności, gdy pacjent nie jest w stanie przewidzieć lokalizacji kolejnego celu. Aby ustawić
większy stopień trudności, zaznaczyć to pole.
Stride Length (Długość kroku)
W kilku ćwiczeniach obejmujących wykonywanie kroków można wybrać długość kroku. Wybór poziomu trudności
jest związany z wyborem długości kroku: Small (Mały), Medium (Średni) lub Large (Duży).
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Zapisywanie, ładowanie i przeglądanie raportów z treningów

Zapisywanie: istnieje możliwość zapisania dowolnej wybranej listy treningów, którą można następnie wykorzystać do treningów wielu
pacjentów.
Zapisywanie listy:
> Wybrać treningi, umieszczając je w lewej kolumnie.
> Ustawić opcje dla każdego ćwiczenia.
> Wybrać ikonę zapisu
i wprowadzić unikatową nazwę listy.
Wybieranie zapisanej listy:
> Wybrać kartę Training (Trening).
> Wybrać opcję Load from existing Test Series (Załadować z istniejącej serii badań).
> Dodać serię, która ma zostać użyta.
Wyświetlanie zapisanej listy:
> Kliknąć ikonę i na ekranie głównym klinicysty. Jeśli zapisano wcześniej listę poprzednich raportów z treningów, zostanie ona
wyświetlona.

Compliance Score (Wynik zgodności)

Compliance Score (Wynik zgodności): metoda śledzenia sprawności i postępów pacjenta w oparciu o poniższe obliczenia.

88

>

Ćwiczenia z określonym tempem: przedstawienie wartości procentowej celów, które zostały pomyślnie osiągnięte podczas ćwiczenia.
Przykład: jeśli ustawione tempo wynosi 2 sekundy, a czas treningu 1 minutę, cel przełącza się łącznie 30 razy. Jeśli pacjent osiągnie
cel 19 razy w ciągu 1 minuty, uzyskany wynik to 63,3%.

>

No Pacing (Brak tempa):
• Single Target (Pojedynczy cel): wynik zgodności jest podawany jako wartość procentowa tego, jak długo pacjent jest w stanie
pozostać w obrębie celu.
• Multiple targets (Wiele celów): wynik zgodności jest niedostępny.

>

On Demand (Na żądanie): Ponieważ nie wybrano tempa, a ruch od celu do celu jest inicjowany przez pacjenta, czas przejścia zostaje
uśredniony i zestawiony jako wynik zgodności.
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Opcje treningów wzrokowych
System Bertec Główny IVR zawiera kopułę ze środowiskiem wirtualnym. W przypadku treningów są dostępne dodatkowe opcje wizualne do
wyświetlania w kopule. Pozwala to użytkownikowi na zróżnicowanie stopnia trudności wybranego treningu.

Camera Gain (Wzmocnienie kamery)

Sterowanie zakresem obrotu środowiska wirtualnego podczas wykonywania protokołu treningowego.
•
•
•

Ustawienie 0 oznacza, że środowisko jest nieruchome.
Ustawienie 2 powoduje dwukrotnie większy obrót środowiska niż wychylenie pacjenta.
Ustawienie -2 powoduje taki sam obrót środowiska jak wychylenie pacjenta (jednak w przeciwnym kierunku).

Scene (Scena)

Pozwala użytkownikowi wybrać scenę, która ma być użyta do konkretnego, aktualnie wybranego treningu. Sceny, których można użyć jako tła
z większością modułów treningowych, przedstawiono na Rysunkach 118, 119 i 120.
Sceny, których można użyć jako tła z większością modułów treningowych, przedstawiono na Rysunkach 118 i 119.

Rysunek 118: ściana skalna

Rysunek 119: pokój w kratkę

Rysunek 120: przepływ optokinetyczny

Movement Gain (Wzmocnienie ruchu) lub Force Gain (Wzmocnienie siły)
Kontroluje szybkość ruchu kursora COG w oparciu o rzeczywisty COG pacjenta.
•
•
•

Ustawienie 1 oznacza, że wyświetlany na ekranie COG będzie poruszał się w tym samym tempie co rzeczywisty COG pacjenta
Ustawienie 2 oznacza, że wyświetlany na ekranie COG będzie poruszał się w tempie dwukrotnie większym niż rzeczywisty COG
pacjenta
Ustawienie 0,5 oznacza, że wyświetlany na ekranie COG będzie poruszał się w tempie o połowę mniejszym niż rzeczywisty COG
pacjenta
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Moduły treningowe IVR
System Bertec Główny IVR zawiera kopułę ze środowiskiem wirtualnym. Do tego
systemu są dostępne dodatkowe moduły treningów wzrokowych.

Trening wzrokowy
Castle Scene (Scena w zamku)
Trening wzrokowy mający na celu pomóc pacjentowi w dostosowaniu się do
bodźców wzrokowych podczas ćwiczeń utrzymania równowagi.
> Cel: W zależności od preferencji klinicysty, celem jest trafienie lub ominięcie
przez pacjenta wszystkich celów-potworów za pomocą kursora COG.
> Badanie mStroop: W trakcie treningu na ekranie będzie migać słowo, aby
pacjent rozpoznał jedną z dwóch rzeczy: kolor lub tekst. Następnie klinicysta
oceni i zapisze, czy reakcja pacjenta była prawidłowa.

Rysunek 121: scena w zamku

Rysunek 122: opcje sceny w zamku
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Flight (Lot)
Trening wzrokowy mający na celu pomóc pacjentowi w dostosowaniu się do
bodźców wzrokowych podczas ćwiczeń utrzymania równowagi.
> Cel: Pacjent powinien używać swojego środka ciężkości do sterowania
samolotem i przelecieć przez złote pierścienie.

Rysunek 123: lot.

Rysunek 124: opcje lotu.
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Grocery Aisle (Alejka sklepowa)
Scena mająca na celu pomóc pacjentowi w dostosowaniu się do bodźców wzrokowych
podczas ćwiczeń utrzymania równowagi.
> Cel: pacjent powinien wykorzystać swój COG do utrzymania równowagi i
przesuwania celów-pudełek, jeśli/gdy będą się zbliżać.

Rysunek 125: przepływ wizualny —
alejka sklepowa.

Rysunek 126: opcje alejki sklepowej
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Optokinetic Flow (Przepływ optokinetyczny) i Infinite Tunnel (Nieskończony tunel)
Sceny mające na celu pomóc pacjentowi w dostosowaniu się do bodźców
wzrokowych podczas ćwiczeń utrzymania równowagi.
> Cel: pacjent powinien utrzymywać równowagę podczas wyświetlania sceny.

Rysunek 127: przepływ optokinetyczny

Rysunek 128: opcje przepływu optokinetycznego
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Trening utrzymywania równowagi i sprawności ruchowej
Szybki trening

Ćwiczenia przeznaczone do szybkiego i łatwego wyboru podstawowych treningów.
> Akcesoria: Brak
> Cel: szybki i łatwy dostęp do podstawowych ćwiczeń
> Systemy statyczne: Wszyscy
> Podkategorie: Brak

Rysunek 131: przykłady szybkiego treningu.
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Przenoszenie ciężaru ciała

Ruchy w czterech głównych kierunkach (do przodu, do tyłu, w lewo lub w prawo)
> Akcesoria: podkład z pianki, drewniane podesty, platforma równoważna
> Cel: sprawdzenie kierunku i odległości ruchu dowolnego
> Systemy statyczne: Wszyscy
> Podkategorie: do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo

Rysunek 126: przykłady treningu przenoszenia ciężaru ciała.
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Trening na siedząco

Trening wykonywany w pozycji siedzącej
> Akcesoria: podkład z pianki, drewniane podesty, platforma równoważna
> Cel: koordynacja gorsetu mięśniowego, ćwiczenia przedambulatoryjne
> Systemy statyczne: Wszyscy
> Podkategorie: brak, ale ogólnie podzielone na utrzymanie środka celu, przenoszenie ciężaru ciała, okręgi, obroty tułowia i
maszerowanie

Rysunek 124: przykłady treningu na siedząco.
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Ćwiczenia od pozycji siedzącej do pełnego chodu
> Akcesoria: podkład z pianki, drewniane podesty, platforma równoważna
> Cel: koordynacja ruchu od pozycji siedzącej do stojącej, aktywizacja przez biegłość w ćwiczeniach związanych ze sprawnością
ruchową w życiu codziennym.
> Systemy statyczne: protokoły ćwiczeń związanych z pełną sprawnością ruchową są dostępne w systemie funkcjonalnym, wybór
protokołów ćwiczeń związanych ze sprawnością ruchową jest dostępny w systemach statycznych
> Podkategorie: wychylenie na boki, pozycja siedząca do stojącej, kroki, wejście na podest/zejście z podestu

Rysunek 125: przykłady treningu sprawności ruchowej.
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Trening z zamkniętym łańcuchem kinematycznym

Ćwiczenia specyficzne dla protokołu obciążenia stawu skokowego, kolanowego, biodrowego i pleców
> Akcesoria: podkład z pianki, drewniane podesty, platforma równoważna
> Cel: zwiększanie zakresu ruchu i obciążenia wybranego obszaru
> Systemy statyczne: protokoły ćwiczeń pełnego zamkniętego łańcucha kinematycznego są dostępne w systemie funkcjonalnym.
Wybrane protokoły ćwiczeń zamkniętego łańcucha kinematycznego są dostępne w systemach statycznych.
> Podkategorie: staw skokowy, kolanowy, biodrowy, plecy

Rysunek 127: przykłady treningu stawu skokowego.

Rysunek 128: przykłady treningu stawu kolanowego.
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Rysunek 129: przykłady treningu stawu biodrowego.

Rysunek 130: przykłady treningu pleców.
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 ezpieczeństwo systemu statycznego Bertec
B
Balance Advantage
Niniejszy podręcznik zawiera informacje, przestrogi i ostrzeżenia, których należy przestrzegać, aby zagwarantować bezpieczne działanie
systemów statycznych. W razie potrzeby należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji.

Stosowane symbole
Symbol

Opis
Przed użyciem systemu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję

Przestroga

Działanie obowiązkowe

Wysokie napięcie

Zasilanie włączone

Zasilanie wyłączone

Uziemienie (masa)

Prąd zmienny

Bezpiecznik

Część mająca kontakt z pacjentem typu BF

Zgodność z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych 93/42/EWG i dyrektywą RoHS (2011/65/WE)
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Opis
Sprzęt elektroniczny objęty dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE).
Wszystkie produkty elektryczne, baterie i akumulatory muszą być zbierane oddzielnie pod koniec ich
okresu eksploatacji. Wymóg ten ma zastosowanie na terenie Unii Europejskiej. Nie wyrzucać tych
produktów razem z nieposegregowanymi odpadami komunalnymi.
Urządzenie można zwrócić do firmy Bertec lub do dowolnego dostawcy firmy Bertec. Można również
skontaktować się z lokalnymi władzami w celu uzyskania porady dotyczącej utylizacji.
Pilot zdalnego sterowania został zaprogramowany do pracy z systemem statycznym.

Pilot zdalnego sterowania został zaprogramowany do pracy z systemem dynamicznym.

Pilot zdalnego sterowania został zaprogramowany do pracy z oprogramowaniem Bertec Vision
Advantage (BVA).

Numer katalogowy
(symbol stosowany zgodnie z ISO 15223-1)

Numer seryjny
(symbol stosowany zgodnie z ISO 15223-1)

Europejski autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej
(symbol stosowany zgodnie z ISO 15223-1)

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
(symbol stosowany zgodnie z IEC 60601-1)
Wskazuje producenta urządzenia
Zawiera nazwę i adres producenta
(symbol stosowany zgodnie z ISO 15223-1)
Data produkcji producenta
(symbol stosowany zgodnie z ISO 15223-1)

Prąd stały
(symbol stosowany zgodnie z IEC 60601-1)

WŁ./WYŁ. (zasilanie/tryb gotowości)
(symbol stosowany zgodnie z IEC 60601-1)
Bezpieczne obciążenie robocze urządzenia
XXX oznacza określoną masę
(symbol stosowany zgodnie z IEC 60601-1, pkt. 7.2.21)
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Bezpieczeństwo systemu statycznego

Uwagi i ostrzeżenia

Produkty Bertec Balance Advantage nie są przeznaczone do stosowania w połączeniu z urządzeniami niezatwierdzonymi przez firmę Bertec.
Wszystkie części przedstawionych tu pakietów systemu Bertec Balance Advantage można stosować w środowisku pacjenta.

Uwaga 1	OSTRZEŻENIE: Prawo federalne ogranicza sprzedaż niniejszego urządzenia jedynie przez lekarza lub na jego zlecenie.

W przypadku przepisaniado celów terapeutycznych, lekarz powinien jasno określić parametry użytkowania (np. całkowita
aktywność, maksymalne tętno itp.), aby zmniejszyć ryzyko urazu u pacjenta.

Uwaga 2	Przed użyciem systemu Bertec® należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzeczytanie instrukcji przed
użyciem może skutkować zastosowaniem niewłaściwych procedur badań, wpływających na uzyskane wyniki.

Uwaga 3

System BBA powinien być używany wyłącznie w sposób opisany w podręczniku użytkownika.

Uwaga 4
		

Pacjent musi mieć założony pas bezpieczeństwa przez cały czas wykonywania protokołu w systemie BBA
Główny IVR. Pas bezpieczeństwa powinien być użytkowany zgodnie ze standardowymi praktykami branżowymi.

Uwaga 5

Należy stosować wyłącznie zatwierdzone zasilacze.

Uwaga 6	OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, systemy BBA mogą być podłączane tylko do prawidłowo
uziemionych źródeł zasilania odpowiednich dla danego produktu, takich jak dostarczony transformator izolacyjny
pacjenta. Można podłączać tylko elementy określone jako część systemu lub z nim kompatybilne.

Uwaga 7	Stosować biokompatybilne ochraniacze na stopy podczas użytkowania systemu. Ochraniacze na stopy są jednorazowego
użytku i powinny być wyrzucane po użyciu przez pacjenta.

Uwaga 8

Zapewnić nadzór nad dziećmi przy urządzeniach oraz zasłonić nieużywane gniazda w środowisku pediatrycznym.

Uwaga 9	Żadna z części systemu Bertec nie może być serwisowana przez użytkownika. W trosce o bezpieczeństwo, a także

aby nie unieważnić gwarancji, system powinien być serwisowany wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy.
W przypadku wyrycia wad, należy wykonać szczegółowy opis wady i skontaktować się z dostawcą. Nie należy używać
uszkodzonego urządzenia.

Uwaga 10	Trzymać systemy Bertec Balance Advantage z dala od płynów. Nie dopuścić, aby wilgoć przedostała się do wnętrza
urządzenia.

Uwaga 11

Nie należy używać urządzenia w obecności łatwopalnych środków znieczulających (gazów).

Uwaga 12	Nie wolno jeść, palić ani w żaden inny sposób używać jakichkolwiek części do celów innych niż posturografia i badanie
równowagi.

Uwaga 13	Systemy statyczne Bertec Balance Advantage mogą być utylizowane jako zwykłe odpady elektroniczne, zgodnie z
lokalnymi przepisami.

Uwaga 14	Aby spełnić wymagania normy EN 60601-1-1, komputer, drukarka itp. muszą być podłączone do transformatora
izolacyjnego.

Uwaga 15	Instalacja jakiegokolwiek oprogramowania innych producentów (aplikacji, programów lub narzędzi), innego niż określone
przez firmę Bertec może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo oraz skuteczność systemu.
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Uwaga 16

Urządzenie jest odłączane od sieci elektrycznej przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka elektrycznego.

Uwaga 17	Transformator izolacyjny powinien być podłączony do gniazda sieciowego. Nie należy używać przewodów

przedłużających ani listew zasilających (MSPO) innych niż dostarczone z systemem w połączeniu z transformatorem
izolacyjnym. Rozgałęziacze wielogniazdowe dostarczane jako część systemu nie mogą być położone na podłodze.
Maksymalne obciążenie listwy zasilającej dostarczanej z systemem wynosi 125 V, 15 A.

Uwaga 18	Do transformatora izolacyjnego powinny być podłączone tylko zasilacz laptopa/komputera i zasilacz drukarki. Do

transformatora izolacyjnego nie należy podłączać żadnych innych urządzeń. Podłączenie innych urządzeń do
transformatora izolacyjnego może spowodować przekroczenie jego maksymalnej mocy, co może doprowadzić do
przepalenia bezpiecznika lub nieodwracalnego uszkodzenia transformatora.

Uwaga 19	Nie należy podłączać systemów statycznych bezpośrednio do gniazdek ściennych. Nieużywanie transformatora

izolacyjnego dostarczonego z zestawem naraża pacjenta i operatora na ryzyko przepięć zasilania lub porażenia prądem
elektrycznym.

Uwaga 20	Systemy statyczne muszą być zainstalowane i oddane do użytku zgodnie z informacjami o kompatybilności

elektromagnetycznej podanymi w tym podręczniku. Przenośny i mobilny sprzęt do łączności radiowej może mieć wpływ
na działanie elektrycznego sprzętu medycznego. Działanie systemów statycznych może być zakłócane przez inne
urządzenia spełniające wymagania dotyczące emisji CISPR.

Uwaga 21	Użycie akcesoriów i przewodów innych niż wymienione na liście akcesoriów może spowodować zwiększenie poziomu
emisji lub zmniejszenie odporności systemu.

Uwaga 22	Właściwości emisji generowanych przez ten sprzęt pozwalają na jego stosowanie w obszarach przemysłowych i

szpitalach. Jeśli jest on używany w środowisku mieszkalnym (dla którego normalnie jest wymagana norma CISPR II
klasa B) sprzęt ten może nie zapewniać odpowiedniej ochrony w przypadku usług łączności opartych na częstotliwości
radiowej. Użytkownik może być zmuszony podjąć środki zaradcze, takie jak zmiana lokalizacji lub orientacji sprzętu.

Uwaga 23	OSTRZEŻENIE: Nie wolno wykonywać żadnych dodatkowych połączeń sieciowych/do przesyłania danych poza tymi,

które zostały zaprojektowane dla systemu dynamicznego Bertec Balance Advantage. Zgodnie z normami IEC 60601-1,
system można połączyć tylko bezprzewodowo z Internetem. Jeśli placówka mieści się w szpitalu lub na uczelni, należy
skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Bertec w celu omówienia konkretnych warunków i środowiska, tak
abyśmy mogli zapewnić najlepsze rozwiązanie do synchronizacji baz danych.

Uwaga 24	Systemy Główny IVR(TM) i system do posturografii statycznej z płytami balansowymi są przeznaczone wyłącznie do

podłączenia do wyznaczonego komputera, który został przetestowany jako element elektrycznych urządzeń medycznych.

Odpowiedzialność producenta
Producent powinien ponosić odpowiedzialność za wpływ na bezpieczeństwo, niezawodność i działanie urządzenia tylko wtedy, gdy:
>
>
>

Wszystkie czynności montażowe, rozbudowy, regulacje, modyfikacje lub naprawy są wykonywane przez producenta urządzenia lub
personel przez niego upoważniony.
Instalacja elektryczna, do której podłączony jest sprzęt, spełnia wymogi norm EN/IEC.
Sprzęt jest używany zgodnie z instrukcją obsługi.

Producent zastrzega sobie prawo do zrzeczenia się wszelkiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo eksploatacji, niezawodność i sprawność
urządzeń serwisowanych lub naprawianych przez inne podmioty.
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Środowisko robocze
Niniejsze systemy są odpowiednie do stosowania w środowisku
pacjenta.
Temperatura: od +15°C do +35°C
Wilgotność Wilgotność: od 30 do 90%, bez kondensacji
Ciśnienie powietrza: od 600 kPa do 1060 kPa
Praca w temperaturach poniżej -20°C lub powyżej
+60°C może prowadzić do uszkodzenia systemu

Transformator izolacyjny

Zasilacz AC/DC Powertronix Isolation Station
Napięcie wejściowe: 115(120)/230 (240) V AC, 50/60 Hz
Natężenie wejściowe: 2,7 A/1,35 A
Prąd upływowy: < 100 A
Napięcie wyjściowe: 115 (120)/230 (240) V AC
Natężenie wyjściowe: 2,6 A/1,3 A
Gniazdo: IEC 320

Tryb pracy

Czas nagrzewania: <5 minut
Tryb pracy: ciągły

Przechowywanie i transportowanie
Temperatura: -20°C lub powyżej +60°C
Wilgotność Wilgotność: <90%, bez kondensacji
Ciśnienie powietrza: od 500 kPa do 1060 kPa

Normy

Bezpieczeństwo: IEC 60601-1, klasa I, typ BF, IPXO
System: IEC 60601-1
EMC: IEC 60601-1-2

Konfiguracja napięcia wejściowego
Skonfigurowane fabrycznie

Wejście (50/60 Hz)

Wyjście

100-120 V AC

120 V AC

220- 240 V AC

120 V AC

Ostrzeżenie: przed uruchomieniem systemu należy sprawdzić
napięcie wejściowe
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Wskazówki i deklaracja producenta — tabele
Systemy statyczne Bertec Balance Advantage są częścią medycznego systemu elektrycznego i podlegają specjalnym środkom
bezpieczeństwa. Z tego powodu należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu i obsługi zawartych w niniejszym dokumencie.

Wytyczne i deklaracja producenta — emisje elektromagnetyczne dla wszystkich urządzeń i systemów
Systemy statyczne Bertec Balance Advantage są przeznaczone do użytkowania w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym.
Obowiązkiem użytkownika systemów statycznych jest sprawdzenie, czy te warunki zostały spełnione.

Test emisji

Zgodność

Środowisko elektromagnetyczne – wskazówki

Emisje radiowe

Grupa 1

Systemy statyczne Bertec Balance Advantage emitują fale

CISPR 11
Emisje radiowe

radiowe wyłącznie na potrzeby wewnętrznego funkcjonowania.
Klasa A

CISPR 11
Emisje harmoniczne

Dlatego też emisja fal radiowych jest bardzo niewielka i jest mało
prawdopodobne, że będzie ona powodować zakłócenia w pracy
sprzętu elektronicznego w pobliżu.

Klasa A

IEC 61000-3-2

Systemy statyczne Bertec Balance Advantage są odpowiednie do
użytkowania w obszarach przemysłowych i szpitalach. Jeśli są one
używane w środowisku mieszkalnym (dla którego normalnie jest

Wahania napięcia/
emisje migotania IEC 61000-3-3

Zgodność

wymagana norma CISPR II klasa B) sprzęt ten może nie zapewniać
odpowiedniej ochrony w przypadku usług łączności opartych na
częstotliwości radiowej. Użytkownik może być zmuszony podjąć
środki zaradcze, takie jak zmiana lokalizacji lub orientacji sprzętu.
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Wytyczne i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna dla wszystkich urządzeń i systemów
Systemy statyczne Bertec Balance Advantage są przeznaczone do użytkowania w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym.
Obowiązkiem użytkownika systemów statycznych jest sprawdzenie, czy te warunki zostały spełnione.

Test emisji

IEC 60601
– poziom testowy

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne –
wskazówki

Wyładowania

+/- 6 kV — kontakt

+/- 6 kV — kontakt

Podłogi powinny być drewniane, betonowe

elektrostatyczne (ESD)

+/- 8 kV — powietrze

+/- 8 kV — powietrze

lub wyłożone płytkami ceramicznymi.

IEC 61000-4-2

Jeśli podłogi są wyłożone materiałem
syntetycznym, wilgotność względna
powinna być wyższa niż 30%.

Elektryczne szybkozmienne

+/- 2 kV w przypadku przewodów

+/- 2 kV w przypadku

Jakość sieci zasilającej powinna

zakłócenia przejściowe IEC

zasilających +/- 1 kV w

przewodów

odpowiadać typowej sieci w środowisku

61000-4-4

przypadku przewodów

zasilających +/- 1 kV w

komercyjnym lub mieszkalnym.

wejścia/wyjścia

przypadku przewodów
wejścia/wyjścia

Przepięcia zasilania IEC

+/- 1 kV od przewodów do

+/- 1 kV od przewodów do

Jakość sieci zasilającej powinna

61000-4-5

przewodów

przewodów

odpowiadać typowej sieci w środowisku

+/- 2 kV od przewodów do

+/- 2 kV od przewodów do

komercyjnym lub mieszkalnym.

uziemienia

uziemienia

Spadki napięcia, krótkie

<5% UT (>95% spadek w UT)

<5% UT (>95% spadek w

Jakość sieci zasilającej powinna

przerwy w dostawie lub

na 0,5 cyklu

UT) na 0,5 cyklu

odpowiadać typowej sieci w środowisku

wahania napięcia w

40% UT (60% spadek w UT)

40% UT (60% spadek

komercyjnym lub mieszkalnym. Jeśli

przewodach zasilających

na 5 cykli

w UT)

użytkownik systemów statycznych Bertec

IEC 61000-4-11

70 % UT (30 % spadek w UT)

na 5 cykli

wymaga ich ciągłej pracy w trakcie przerw

na 25 cykli

70 % UT (30 % spadek

w dostawie prądu, zalecamy zasilanie

<5% UT (>95% spadek w UT)

w UT)

systemów statycznych przy użyciu

na 5 s

na 25 cykli

zasilania bezprzerwowego (UPS) lub

<5% UT (>95% spadek w

akumulatora.

UT) na 5 s
Pole magnetyczne o

3 A/m

Przemiatane pola

Pola magnetyczne o częstotliwości

częstotliwości sieciowej

magnetyczne

sieciowej powinny charakteryzować się

(50/60 Hz)

wg AAMI

poziomem typowym dla standardowego

IEC 61000-4-8
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środowiska komercyjnego lub szpitalnego.

Wytyczne i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna dla urządzeń i systemów,
które NIE służą do podtrzymywania życia
Systemy statyczne Bertec Balance Advantage są przeznaczone do użytkowania w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym.
Obowiązkiem użytkownika systemów statycznych jest sprawdzenie, czy te warunki zostały spełnione.

Test na odporność

IEC 60601
– poziom testowy

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne –
wskazówki

Przewodzone fale radiowe

3 Vrms, od 150 kHz do 80

3 Vrms

Odległość pomiędzy działającym

IEC 61000-4-6

MHz

przenośnym i mobilnym sprzętem

Emitowane fale radiowe

3 V/m, od 80 MHz do 2,5 GHz

do łączności radiowej a jakąkolwiek

IEC 61000-4-3

częścią systemów statycznych, w tym
przewodami, powinna być nie mniejsza
niż obliczona z użyciem równania
odpowiadającego częstotliwości
nadajnika.
Zalecana odległość separująca:
d = 1,17 √P
d = 0,5 √P (od 80 MHz do 800 MHz)
d = 1 √P (od 80 MHz do 2,5 GHz)
to maksymalna znamionowa moc
wyjściowa nadajnika w watach (W)
podana przez producenta nadajnika,
a d to zalecana odległość pomiędzy
urządzeniami w metrach (m). Natężenia
pól od stacjonarnych nadajników
radiowych, zgodnie z wynikiem
terenowych badań elektromagnetycznych
lokalizacji a, muszą być mniejsze niż
poziom zgodności dla każdego zakresu
częstotliwości.b W pobliżu sprzętu
oznaczonego tym symbolem mogą
występować zakłócenia:

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odległość separująca dla wyższego zakresu częstotliwości.
Uwaga 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozprzestrzenianie się fal elektromagnetycznych
wpływ ma ich odbijanie się i pochłanianie przez budowle, obiekty i ludzi. W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola
powinno być niższe niż 3 V/m. Poziomy zgodności w zakresach częstotliwości ISM od 150 kHz do 80 MHz oraz w zakresie częstotliwości
od 80 MHz do 2,5 GHz mają na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa, że przenośny/mobilny sprzęt do łączności może powodować
zakłócenia, jeśli zostanie nieumyślnie przeniesiony do obszaru przeznaczonego dla pacjentów. Z tego powodu przy obliczaniu zalecanej
odległości separującej dla nadajników w tych zakresach częstotliwości stosowany jest dodatkowy współczynnik 10/3.
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Zalecana odległość separująca pomiędzy przenośnym i mobilnym sprzętem do łączności radiowej
a systemami statycznymi Bertec Balance Advantage
Systemy Bertec Balance Advantage są przeznaczone do użytkowania w środowiskach elektromagnetycznych, w których zakłócenia
powodowane falami radiowymi są kontrolowane. Klient lub użytkownik systemów statycznych może pomóc zapobiec występowaniu
zakłóceń elektromagnetycznych poprzez zachowanie zalecanej minimalnej odległości pomiędzy przenośnym i przewoźnym sprzętem do
łączności radiowej (nadajnikami) a systemami statycznymi. Odległość ta zależy od mocy wyjściowej sprzętu do łączności.

Odległość separująca w zależności od częstotliwości pracy nadajnika (m)

Znamionowa maksymalna moc
wyjściowa nadajnika (W)

Od 150 kHz do 80 MHz

Od 80 MHz do 800 MHz

Od 800 MHz do 2,5 GHz

Znamionowa maksymalna moc

Od 150 kHz do 80 MHz

Od 80 MHz do 800 MHz

Od 800 MHz do 2,5 GHz

wyjściowa nadajnika (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

W przypadku nadajników o mocy innej niż wymienione poniżej zalecaną odległość w metrach (d)
można oszacować na podstawie równania stosownego do częstotliwości nadajnika, w którym P to maksymalna znamionowa moc
wyjściowa nadajnika w watach (W) podana przez producenta nadajnika.
Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odległość separująca dla wyższego zakresu częstotliwości.
Uwaga 2: Pasma ISM (przemysłowe, naukowe i medyczne) od 150 kHz do 80 MHz wynoszą: od 6,765 MHz do 6,795 MHz; od 13,553 MHz
do 13,567 MHz; od 26,957 MHz do 27,283 MHz; oraz od 40,66 MHz do 40,70 MHz.
Uwaga 3: W przypadku nadajników w pasmach częstotliwości ISM od 150 kHz do 80 MHz oraz w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 2,5
GHz w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa, że ruchomy/przenośny sprzęt komunikacyjny może powodować zakłócenia, jeśli zostanie
przypadkowo wprowadzony do obszarów pacjenta, przy obliczaniu zalecanej odległości separującej dla tych nadajników stosowany jest
dodatkowy współczynnik 10/3.
Uwaga 4: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozprzestrzenianie się fal elektromagnetycznych wpływ
ma ich odbijanie się i pochłanianie przez budowle, obiekty i ludzi.
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Akcesoria i przewody
Element

Początek

Ekranowany przewód HDMI (4,5 m)

Projektor

Komputer stacjonarny

Przewód zasilający z ferrytem (4,5 m)

Projektor

Zasilanie UPS

1

Przewód USB A do B (3 m)

Płyta balansowa

Komputer
stacjonarny/laptop

1 lub 2

Przewód USB A do B (3 m)

Drukarka atramentowa

Komputer stacjonarny

1

Przewód zasilający (1,5 m)

Drukarka atramentowa

Zasilanie UPS

1

Przewód zasilający (3 m)

Gniazdko ścienne

Transformator
izolacyjny

1

Przewód zasilający (1,8 m)

Komputer stacjonarny/
laptop

Zasilanie UPS

1

Przewód zasilający (1,8 m)

Monitorowanie

Zasilanie UPS

1

Wiązka przewodów — audio, USB, DVI (1,8 m)

Monitorowanie

Komputer stacjonarny

1

Numer części

Zakończenie Liczba
1

Nazwa części

37P-0082

Wymienna lampa projektora

36P-0147

Pilot zdalnego sterowania do projektora

37P-0005

22-calowy monitor LED z ekranem dotykowym

37P-0019

Listwa zasilająca Ergotron, 6 wyjść, 125 V AC, 15 A

37P-0003

Kompletny system komputerowy Voyageur, system dynamiczny

37P-0022

Drukarka HP Envy 4520 e-All-in-One

37P-0023

Mysz i klawiatura przewodowa, Logitech

37P-0024

Kamera Webcam 500 5 Mpix

80P-0009

Instrukcja obsługi systemu do posturografii statycznej Balance Advantage

80P-0001

Skrócona instrukcja obsługi Balance Advantage

20S-0560

Higieniczne ochraniacze na stopy — 100 szt.

37P-0029

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania SMKlink

97P-0076

Standardowy podkład z pianki Balance Advantage z ochraniaczem

37P-0074

Stany Zjednoczone — zasilanie UPS APC Back-UPS Pro 1500 VA i zabezpieczenie
przed przepięciami (BR1500G)

31P-0139

Transformator Powertronix, izolacyjny, od 115 do 230 V AC, 50/60 Hz, 1000 VA

31P-0140

Transformator Powertronix, izolacyjny, od 115 do 230 V AC, 50/60 Hz, 600 VA

BP5046 Podwójna

płyta balansowa do systemu Podstawowego

BP5076 Podwójna

płyta balansowa do systemu Funkcjonalnego

02P-0309

BP5076 Płyta indeksująca

37P-0053

Koncentrator USB z 4 gniazdami

97P-0031

Drewniana platforma równoważna do systemów Balance Advantage

97P-0032

Zestaw podestów balansowych
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Nerwiak nerwu przedsionkowo-ślimakowego: (zwany również schwannomą) łagodny guz nerwu przedsionkowo-ślimakowego. W miarę
wzrostu uciska nerw. Może to spowodować utratę słuchu, szumy uszne, zawroty głowy i utratę równowagi.
Ataksja: zaburzenia koordynacji ruchowej.
Słuchowe: Mające związek ze słuchem.
Łagodne napadowe pozycyjne zawroty głowy (BPPV): choroba będąca wynikiem gromadzenia się luźnych cząstek (otolitów) w części
ucha wewnętrznego. Otolity przemieszczają się wraz z ruchem głowy, wysyłając fałszywe sygnały do mózgu.
Manewry repozycyjne: zabiegi mające na celu przemieszczenie otolitów z kanału półkolistego
do łagiewki.
Środek ciężkości: odzwierciedla skoncentrowanie sił grawitacyjnych w ciele osoby, u osoby stojącej zwykle zlokalizowane na poziomie S1S2, tuż przed stawem skokowym.
Prędkość wychylenia środka ciężkości: całkowita odległość pokonana przez środek ciężkości podzielona przez czas ruchu.
Móżdżek: część tyłomózgowia odpowiedzialna za utrzymywanie równowagi oraz ruch kończyn i oczu.
Ślimak: część ucha wewnętrznego w kształcie ślimaka. Znajdują się w niej komórki włosowe używane odpowiedzialne za słyszenie.
Łączna średnia prędkość wychylenia środka ciężkości: średnia obliczona z wyników pomiarów średniej prędkości wychylenia środka
ciężkości dla wszystkich scenariuszy, następnie podzielona przez liczbę scenariuszy.
Diplopia: podwójne widzenie.
Kontrola kierunkowa: pomiar tego, w jakim stopniu ruch pacjenta odbywał się w kierunku docelowym.
Nierównowaga: subiektywne poczucie braku równowagi.
Zawroty głowy: termin ogólny obejmujący poczucie braku równowagi, wirowania i zawrotów głowy.
Przemieszczenie do punktu końcowego: pomiar tego, jak daleko pacjent wychyla się w stronę celu przy pierwszej próbie.
Wychylenie końcowe: mierzone w przypadku chodu tandemowego, ilość wychylenia COG na koniec próby chodu tandemowego.
Trąbka Eustachiusza: kanał biegnący od ucha środkowego do jamy gardłowej. trąbka Eustachiusza chroni, napowietrza i odprowadza
płyn z ucha środkowego i wyrostka sutkowatego. Trąbka Eustachiusza pozwala na dostosowanie ciśnienia w jamie ucha środkowego do
zewnętrznego ciśnienia powietrza.
Wypady w przód (FL): to badanie określa zdolność pacjenta do kontrolowania ciężaru ciała podczas wypadów w przód jedną nogą. Pacjent
zostaje poinstruowany, aby na polecenie wykonać wypad/krok do przodu jedną nogą, a następnie cofnąć tę nogę do pierwotnego położenia
w pozycji stojącej. Podczas badania FL dla każdej nogi z osobna są wykonywane pomiary odległości wypadu oraz profilu nacisku pionowego
wywieranego przez nogę wykonującą wypad (impuls siły) podczas etapów stawania i odpychania.
Habituacja: nabyta tolerancja uzyskana w wyniku wielokrotnej ekspozycji na dany bodziec.
Brak równowagi: zauważalna niestabilność.
Wskaźnik kontaktu: mierzony podczas badania „wejście na podest/zejście z podestu” jako siła nogi podążającej, gdy styka się z podłożem po
drugiej stronie podestu.
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Błędnik: odnosi się do części ucha wewnętrznego obejmującej ślimaka oraz narządy układu przedsionkowego.
Zapalenie błędnika: Zapalenie ucha wewnętrznego spowodowane rozprzestrzenianiem się infekcji bakteryjnych lub wirusowych
z głowy lub dróg oddechowych do ucha wewnętrznego. Powoduje ono zawroty głowy lub uczucie choroby lokomocyjnej wywołane
zaburzeniami
poczucia równowagi.
Lateropulsja: tendencja do upadania na bok.
Współczynnik siły podnoszenia: siła nogi utrzymującej ciężar ciała pacjenta podczas przechodzenia nad podestem.
Granice stabilności (LOS): protokół określający metodą ilościową zaburzenia zdolności do świadomego przemieszczania COG do granic
stabilności pacjenta bez utraty równowagi. Pacjent wykonuje zadanie, patrząc na wyświetlaną w czasie rzeczywistym pozycję COG w
stosunku do celów umieszczonych na środku platformy i przy granicach stabilności. Badanie mierzy czas reakcji na ruch, prędkość ruchu,
odległość ruchu i kontrolę kierunkową ruchu dla każdego z ośmiu kierunków.
Mal De Debarquement: uczucie kołysania lub ruchu utrzymujące się po rejsie morskim lub innej formie podróży.
Maksymalne przemieszczenie: pomiar maksymalnej odległości, na jaką pacjent wychylił się podczas próby.
Średnia prędkość wychylenia środka ciężkości: średnia obliczona z wyników pomiaru prędkości wychylenia środka ciężkości z
połączonych prób w każdym scenariuszu; sumy wyników są następnie dzielone przez liczbę prób.
Średnia prędkość: średnia prędkość ruchu do przodu (mierzona w calach/s lub cm/s).
Średnia długość kroku: łączna odległość między kolejnymi kontaktami pięty z podłożem podzielona przez liczbę kroków (mierzona w
centymetrach lub calach).
Średnia szerokość kroku: łączna odległość poprzeczna między stopami podczas następujących po sobie kroków podzielona przez liczbę
kroków (mierzona w centymetrach lub calach).
Choroba Meniere'a: wiąże się z zaburzeniami ilości, składu lub ciśnienia śródchłonki (jednego z płynów w uchu wewnętrznym).
Migrenowe zawroty głowy (MAV): zazwyczaj charakteryzuje się bólem głowy z objawami związanymi z zaburzeniami przedsionkowymi,
takimi jak zawroty głowy, choroba lokomocyjna, spontaniczne zawroty głowy, wrażliwość na światło i dźwięk, szumy uszne oraz dezorientacja
przestrzenna.
Zmodyfikowany kliniczny test integracji sensorycznej i równowagi (mCTSIB): modyfikacja oryginalnego testu CTSIB lub „podkładu
z pianki i kopuły”; w teście mCTSIB eliminuje się „kopułę” i dodaje obiektywną analizę kontroli równowagi funkcjonalnej pacjenta w celu
ilościowego określenia prędkości wychylenia posturalnego. Oczy otwarte, oczy zamknięte, oczy otwarte na podkładzie z pianki, oczy
zamknięte na podkładzie z pianki.
Czas ruchu: całkowity czas potrzebny do wykonania badania „wejście na podest/zejście z podestu”, mierzony od początkowego przeniesienia
ciężaru ciała w celu rozpoczęcia wchodzenia na stopień do momentu kontaktu nogi podążającej z płytą.
Prędkość ruchu: pomiar (w stopniach na sekundę) prędkości, z jaką pacjent przemieszczał się w kierunku celu.
Oczopląs: mimowolne ruchy oczu prowadzące do oscylopsji i wskazujące na ostre zaburzenia przedsionkowe lub nieprawidłowe
funkcjonowanie pnia mózgu/móżdżka.
Optokinetyczny: generujący ruchy gałek ocznych w odpowiedzi na utrzymujące się obroty obiektów zajmujących dużą część pola widzenia.
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Oscylopsja: subiektywne uczucie zniekształcenia widzenia podczas ruchu.
Otolity: kryształy węglanu wapnia osadzone w plamkach w narządach otolitycznych (łagiewce i woreczku).
Ototoksyczny: mający szkodliwy wpływ na błędnik.
Obwodowy układ przedsionkowy: części ucha wewnętrznego związane z równowagą i orientacją ciała; składają się z kanałów półkolistych,
łagiewki i woreczka. Obwodowy w tym kontekście oznacza poza ośrodkowym układem nerwowym (mózg i pień mózgu), do którego układ
obwodowy wysyła informacje.
Posturalna reakcja wywołana (PER): protokół analizuje reakcje mięśni brzuchatego i piszczelowego po nieoczekiwanym zewnętrznym
zakłóceniu równowagi. Te trzy składniki są powszechnie określane jako reakcje z krótką latencją (SL), średnią latencją (ML) i długą latencją
(LL). U chorych z wydłużonymi latencjami przy reakcjach MCT informacje o latencji uzyskane w wyniku badania PER pozwalają dodatkowo
rozróżnić przyczyny spowodowane zaburzeniami obwodowymi i ośrodkowymi. Badanie PER jest również wskazane u pacjentów z
podejrzeniem zaburzeń OUN wpływających na obwodową i/lub ośrodkową drogę czuciowo-ruchową kończyn dolnych.
Ciągnięcie: wrażenia bycia ciągniętym w określonym kierunku.
Czas reakcji: pomiar (w sekundach) czasu potrzebnego pacjentowi na zareagowanie na polecenie przemieszczenia się
w kierunku celu.
Rytmiczne przenoszenie ciężaru ciała (RWS): protokół określa zdolność pacjenta do wykonywania rytmicznych ruchów COG od lewej do
prawej strony i od przodu do tyłu w trzech różnych tempach. Podczas wykonywania każdego zadania pacjent widzi wyświetlaną w czasie
rzeczywistym pozycję COG w stosunku do celu poruszającego się w żądanym tempie i z żądaną amplitudą. Dla każdego kierunku i tempa
badanie RWS mierzy prędkość ruchu i kontrolę kierunkową.
Ruchy sakkadowe: nagłe, gwałtowne ruchy obu gałek ocznych służące do zmiany punktu fiksacji wzroku.
Woreczek: woreczek jest miejscem występowania komórek czuciowych i znajduje się w uchu wewnętrznym. Woreczek zamienia ruchy głowy
na impulsy neuronowe, które mogą być interpretowane przez mózg. Woreczek jest wrażliwy na liniowe ruchy głowy, a konkretnie ruchy w górę
i w dół (można to zobrazować jako jazdę windą).
Kanały półkoliste: okrągłe, wypełnione płynem kanały w obrębie narządu przedsionkowego, odpowiedzialne za wykrywanie przyspieszeń
kątowych.
Usiądź i wstań (STS): badanie określające metodą ilościową zdolność pacjenta do szybkiego wstania po usłyszeniu polecenia z pozycji
siedzącej do stojącej. Badanie STS określa czas potrzebny na przeniesienie ciężaru ciała z pośladków na stopy (czas przeniesienia ciężaru
ciała), siłę podnoszenia (wskaźnik podnoszenia ciężaru ciała), symetrię wysiłku potrzebnego do wstania między lewą i prawą nogą (symetria
rozkładu ciężaru ciała) oraz prędkość wychylenia COG w pozycji stojącej.
Badanie płynnego śledzenia: utrzymuje obraz małego ruchomego celu na dołku.
Krok/szybki zwrot (SQT): badanie określające metodą ilościową charakterystykę wykonywania zwrotu. Pacjent jest proszony o wykonanie
dwóch kroków do przodu na polecenie, a następnie szybkiego obrotu o 180 stopni w lewo lub w prawo i powrót do pozycji wyjściowej. Badanie
SQT stanowi rozszerzenie powszechnie stosowanych badań obserwacyjnych stabilności podczas zwrotów, wykonując osobne pomiary
każdego kierunku zwrotu, czasu wymaganego do wykonania zwrotu oraz prędkości wychylenia COG podczas zwrotu.
Wejście na podest/zejście z podestu (SUO): to badanie określa zdolność pacjenta do kontrolowania środka ciężkości i stabilności
posturalnej przy wchodzeniu i schodzeniu z podestu. Pacjent zostaje poinstruowany, aby na polecenie wejść jedną stopą na podest, a
drugą stopę przenieść nad podestem, jak najszybciej podnosząc środek ciężkości i zachowując pozycję stojącą, a następnie obniżyć środek
ciężkości, aby jak najłagodniej ustawić nogę podnoszoną nad podestem na podłożu. Badanie SUO mierzy siłę podnoszenia (wskaźnik
podnoszenia ciężaru ciała), czas ruchu oraz siłę kontaktu z podłożem nogi podnoszonej nad podestem (wskaźnik kontaktu).
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Chód tandemowy (TW): badanie określa stabilność i szybkość chodu pacjenta przy ustawieniu jednej stopy bezpośrednio przed drugą.
Pacjent zostaje poinstruowany, aby stawiając jedną stopę za drugą, jak najszybciej przejść od jednego końca płyty balansowej do drugiego,
a następnie zatrzymać się i poczekać na zakończenie badania. Badanie TW mierzy średnią szerokość kroków pacjenta na płycie balansowej,
prędkość chodu oraz prędkość wychylenia COG pacjenta po zakończeniu chodu.
Szumy uszne: dźwięk w jednym lub obu uszach, taki jak brzęczenie, dzwonienie lub gwizdanie, pojawiający się bez bodźca zewnętrznego
i zazwyczaj spowodowany specyficznym stanem, takim jak zakażenie ucha, stosowanie niektórych leków, zablokowany przewód lub kanał
słuchowy bądź uraz głowy.
Skręt: obrót gałki ocznej wokół osi obrotu (do przodu-do tyłu).
Wychylenie podczas zwrotu: wartość obliczana podczas badania „krok szybki zwrot”. Jest to całkowita odległość pokonana przez środek
ciężkości pacjenta podczas wykonywania zwrotu.
Czas zwrotu: wartość obliczana podczas badania „krok szybki zwrot”. Określa czas, w jakim dana osoba zatrzymuje się w miejscu, odwraca
się i rozpoczyna chód do tyłu w kierunku pozycji wyjściowej.
Postawa jednostronna (US): badanie określające metodą ilościową zdolność pacjenta do zachowania stabilności posturalnej podczas
stania na jednej nodze z otwartymi i zamkniętymi oczami. Badanie US stanowi rozszerzenie badań obserwacyjnych stania na jednej nodze,
zapewniając obiektywną miarę prędkości wychylenia pacjenta dla każdego z czterech scenariuszy. Czas trwania
każdej próby wynosi dziesięć sekund.
Zawroty głowy typu vertigo: Zawroty głowy charakteryzujące się wrażeniem wirowania.
Miogenne przedsionkowe potencjały wywołane (VEMP): reakcje mięśni wywoływane bodźcami dźwiękowymi; dostarczają informacji
diagnostycznych o
funkcjonowaniu woreczka lub dolnej części nerwu przedsionkowego.
Odruch przedsionkowo-oczny (VOR): odruch wywołujący ruchy gałek ocznych w odpowiedzi na rotację głowy, aby utrzymać oczy
sfiksowane na stałym punkcie w przestrzeni.
Wideonystagmografia (VNG): pomiar ruchów gałek ocznych przy zastosowaniu urządzeń wideo.
Chód na bok (WA): badanie określające metodą ilościową stabilny chód pacjenta w poprzek płyty balansowej. badanie WA stanowi
rozszerzenie badań obserwacyjnych chodu, wykonując pomiary średniej szerokości i długości kroków pacjenta na płycie balansującej, symetrii
długości kroków nóg lewej i prawej oraz prędkości chodu pacjenta na płycie balansującej. Ze względu na długość płyty balansującej, badanie
może nie być odpowiednie dla osób o wysokiej sprawności fizycznej, których długość kroku jest większa niż 1,5 m.
Mechanika chodu: sposób przemieszczania się człowieka określany metodą ilościową za pomocą wielu pomiarów, takich jak długość i
szerokość kroku, kąty stawów podczas chodu i w fazie podporu oraz aktywacja mięśni podczas chodzenia. Celem chodzenia, czasami
opisywanego jako „kontrolowane upadanie”, jest poruszanie się z jednego miejsca do drugiego, przemieszczając środek ciężkości ciała.
Przysiad z obciążeniem (WBS): protokół określające metodą ilościową zdolność pacjenta do wykonywania przysiadów z kolanami w pozycji
neutralnej i zgiętej pod kątem 30, 60 i 90 stopni, przy zachowaniu jednakowego obciążenia obu nóg.
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Załącznik C: często zadawane pytania (FAQ)
Poniżej znajdują się odpowiedzi na często zadawane pytania.

Dlaczego warto korzystać z cyfrowej kopii instrukcji obsługi?

Poniżej wymieniono kilka powodów, dla których warto skorzystać z cyfrowej kopii niniejszego podręcznika.
•
•
•

Cyfrowa kopia tego podręcznika umożliwia wyszukiwanie zagadnień. Jednoczesne naciśnięcie klawiszy Ctrl i F na klawiaturze
spowoduje otwarcie okna wyszukiwania. Za jego pomocą można wyszukać konkretne słowa i zwroty w niniejszej instrukcji.
Pozycje spisu treści można kliknąć — kliknięcie danego rozdziału spowoduje przeniesienie użytkownika do tego rozdziału.
Uwagi z odwołaniem można kliknąć — kliknięcie uwagi z odwołaniem spowoduje przejście do odpowiedniego odwołania.

•

Obrazy są kolorowe.

Jakie jest domyślne hasło do programu Balance Advantage®?

Domyślnym hasłem jest „password”. Należy używać wszystkich małych liter bez cudzysłowu.

Jak często należy wyłączać komputer?

System komputerowy powinien być wyłączany co noc, aby zwiększyć trwałość oprogramowania i zapobiegać błędom w bazie danych.

Jak można wyeksportować nieprzetworzone dane?

Eksport danych można zainicjować, przytrzymując klawisze Ctrl+F6 na klawiaturze podczas wyświetlania raportu z badania na karcie Patients
(Pacjenci). Szczegółowe informacje podano na stronie 30.

Jak można przenieść swoją konfigurację?

Należy skontaktować się z firmą Bertec® Support w celu uzyskania pomocy.

Jak naprawić swoją bazę danych?

Problemy z bazą danych często wynikają z nieprawidłowego wyłączenia komputera. Uszkodzone bazy danych są jednak prawie zawsze
możliwe do naprawienia. Należy skontaktować się z firmą Bertec® Support w celu uzyskania pomocy.

Jak można zarchiwizować pojedynczy zestaw danych pacjenta?

Na ekranie głównym klinicysty wybrać pacjenta do archiwizacji. Kliknąć prawym przyciskiem myszy pacjenta. Z listy rozwijanej wybrać opcję
Create Patient Archive (Utwórz archiwum pacjenta). Wybrać miejsce, w którym ma być zapisane archiwum, a następnie kliknąć przycisk Save
(Zapisz).

Jak można usunąć pojedynczy zestaw danych pacjenta?

Na ekranie głównym klinicysty wybrać pacjenta do usunięcia. Kliknąć prawym przyciskiem myszy pacjenta. Z listy rozwijanej wybrać opcję
Mark Patient Deleted (Zaznacz pacjenta do usunięcia). Kliknąć przycisk Yes (Tak), aby potwierdzić. Danych usuniętych pacjentów nie można
odzyskać.
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Załącznik D: Hasła i bezpieczeństwo
Obawy związane z bezpieczeństwem

Zaleca się, aby operatorzy regularnie (tj. co kilka miesięcy) zmieniali hasło do konta Balance Advantage® w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Aby zmienić hasło, należy wykonać poniższe czynności.
1.

2.
3.
4.

5.

Zalogować się do oprogramowania Balance Advantage®. Jeśli oprogramowanie nie włącza się, przejść do instrukcji włączania
komputera, ładowania programu i logowania na
stronie 12.
Po zalogowaniu zlokalizować i kliknąć przycisk
ustawień (w prawym górnym rogu ekranu).
W wyświetlonym rozwijanym menu kliknąć opcję
Change Password (Zmień hasło).
W nowym oknie należy jednokrotnie wpisać aktualne
hasło, a następnie dwukrotnie nowe hasło. Sprawdzić,
czy nowe hasło jest takie samo w obu polach.
Kliknąć przycisk Ok, aby zakończyć zmianę hasła.
Rysunek D1: przycisk ustawień.
Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, kliknąć przycisk Ok i poprawić pole
nowego hasła (sprawdzić, czy w obu polach wprowadzono dokładnie takie samo hasło).

Zapomniane hasła

Jeśli operator zapomni hasła, administrator systemu lub operator-kierownik (posiadający uprawnienia do dodawania/edycji operatorów) będzie
musiał zmienić hasło do konta. Instrukcje dla administratorów/kierowników z wymaganymi uprawnieniami podano poniżej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zalogować się do oprogramowania Balance Advantage®. Jeśli oprogramowanie nie włącza się, przejść do instrukcji włączania
komputera, ładowania programu i logowania na stronie 12.
Po zalogowaniu zlokalizować i kliknąć przycisk ustawień (w prawym górnym rogu ekranu).
W rozwijanym menu kliknąć opcję Configuration (Konfiguracja).
W nowym oknie kliknąć przycisk Operators (Operatorzy).
Wybrać właściwego operatora z listy. W dolnej części okna kliknąć przycisk Edit Operator (Edytuj operatora).
W nowym wyskakującym oknie zmienić hasło operatora w polach Password (Hasło) i Confirm Password (Potwierdź hasło). Sprawdzić,
czy hasła w obu polach są zgodne.
Kliknąć przycisk Ok w obu oknach, aby zakończyć zmianę hasła operatora.
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Załącznik E: Tarowanie płyty balansowej
Płyty balansowe firmy Bertec® Corporation bardzo rzadko, jeśli w ogóle, wymagają ponownej kalibracji. Po każdym włączeniu systemu Bertec®
Balance Advantage® płyty balansowe wykonują autodiagnostykę, sprawdzając kalibrację. Nie można jednak dotykać płyt podczas tego procesu.
Jeżeli płyta został lub mogła zostać poruszona, należy wykonać poniższe czynności, aby ponownie uruchomić proces samokalibracji.
1.
2.
3.
4.

Kliknąć przycisk ustawień. (Rysunek F1)
W rozwijanym menu kliknąć przycisk Reset Sensors
(Resetuj czujniki), a następnie przycisk OK.
Jeśli ten proces okaże się nieskuteczny, należy spróbować
ponownie i sprawdzić, czy płyta nie jest obciążona.
Jeżeli płyta nadal nie działa lub jest wyświetlany komunikat
błędu, może być konieczne wykonanie ręcznej kalibracji
płyty. W tym celu należy zapoznać się z poniższym
rozdziałem.

Ręczna kalibracja

Rysunek F1: przycisk ustawień.

Jeśli powyższe czynności nie przyniosą skutku, konieczna może być kalibracja ręczna. Jeśli płyta nie działa prawidłowo lub została
uszkodzona, należy zadzwonić do działu obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.
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Załącznik F: Funkcje licencji i pomocy technicznej
Oprogramowanie The Bertec® Balance Advantage® zawiera wbudowane funkcje licencji i pomocy technicznej, do których dostęp można
uzyskać za pomocą symbolu
(w prawym górnym rogu ekranu klinicysty, obok przycisku Logout (Wyloguj)). Kliknięcie tego symbolu
otwiera listę od trzech do czterech różnych opcji, opisanych pogrubioną czcionką na kolejnych stronach. Bezpośrednio poniżej znajdują się
różne funkcje, które można uruchomić z poziomu tej karty, przedstawione jako instrukcje krok po kroku na kolejnych stronach.
Funkcje: Register/Update License (Rejestracja/aktualizacja licencji), Copy/Paste System Info (Kopiowanie/wklejanie informacji systemowych),
Upload System Info to Support (Przesyłanie informacji systemowych do działu pomocy technicznej), Opt Out of Sending Anonymous Program
Reports to Bertec® (Rezygnacja z wysyłania anonimowych raportów programu do firmy Bertec®), Schedule a Remote Support Session
(Zaplanowanie sesji zdalnej pomocy technicznej), Conduct a Remote Support Session (Przeprowadzenie sesji zdalnej pomocy technicznej).
About Bertec® Balance Advantage® (Informacje o systemie Bertec® Balance Advantage®): ta opcja otwiera nowe okno, przedstawione
na Rysunku H1. Nowe okno zawiera pięć różnych kart: Version (Wersja), Addons (Dodatki), System (System), License Agreement (Umowa
licencyjna) i Support (Pomoc techniczna). Zakładki te zostały opisane poniżej i na następnej stronie.

Rysunek H1: karta z oknem informacji.
Version (Wersja): W zakładce Version (Wersja) jest wyświetlana wersja programu, rejestracja licencji, numer licencji oraz przycisk
Add License (Dodaj licencję).
Rejestracja lub aktualizacja licencji:
1.

Kliknąć przycisk Add License (Dodaj licencję).

2.

Wprowadzić prawidłowy klucz licencyjny wraz z innymi opcjonalnymi polami w nowym oknie.

3.

Kliknąć przycisk Register License (Zarejestruj licencję).
a. System ma dostęp do Internetu: jeśli klucz licencyjny został pomyślnie zarejestrowany, kliknąć przycisk Ok, a następnie
Yes (Tak), aby zamknąć i ponownie uruchomić oprogramowanie.
b. Brak dostępu do Internetu: w celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z firmą Bertec.
Uwaga: komputer nie musi być podłączony do Internetu, aby zarejestrować klucz licencyjny, jednak podczas rejestracji
offline jest wymagany kod aktywacyjny uzyskany od zespołu pomocy technicznej firmy Bertec.
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Załącznik G: Funkcje licencji i wsparcia

Addons (Dodatki): karta Addons (Dodatki) zawiera listę wtyczek programu (wraz z wersją, kompilacją i datą), menu dodatków,
raportów i badań.
System (System): karta System (System) zawiera informacje o nazwie aplikacji programu, systemie operacyjnym, pamięci
całkowitej (i pamięci dostępnej), głównej przestrzeni dyskowej (całkowitej i dostępnej), powiązanych z programem plikach DLL oraz
informacje o urządzeniu. Ta karta zawiera również dwa przyciski: jeden do kopiowania informacji do schowka w komputerze i jeden
do wysyłania informacji bezpośrednio do działu pomocy technicznej.
Kopiowanie/wklejanie informacji ze schowka
1.

Kliknąć przycisk Copy to Clipboard (Kopiuj do schowka). Informacje są teraz zapisane w schowku komputera.

2.

Aby wkleić te informacje ze schowka komputera, kliknąć prawym przyciskiem myszy na miejsce, do którego informacje mają
zostać wklejone (np. wiadomość e-mail). Na rozwijanej liście wybrać opcję Paste (Wklej).

3.

Alternatywnie, wybrać pole tekstowe do wklejenia informacji, nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl na klawiaturze, a następnie
nacisnąć klawisz V.
Uwaga: po skopiowaniu informacji do schowka można zamknąć program.

Bezpośrednie przesłanie informacji do działu pomocy technicznej
1.

Kliknąć przycisk Upload to Support (Prześlij do pomocy technicznej).

2.

Wypełnić pola z imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail. Pole komentarza jest opcjonalne, ale zalecane.
Uwaga: informacje są niezwykle przydatne w przypadku, gdy potrzebna jest pomoc techniczna.

License Agreement (Umowa licencyjna): w karcie License Agreement (Umowa licencyjna) jest wyświetlana umowa licencyjna
zawarta w niniejszej instrukcji.
Support (Pomoc techniczna): karta Support (Pomoc techniczna) zawiera informacje i instrukcje dotyczące kontaktowania się z
działem pomocy technicznej, a także adres firmy Bertec® oraz opcje zbierania i raportowania anonimowych danych dotyczących
działania programu.
Rezygnacja z wysyłania anonimowych raportów o programie do firmy Bertec®
1.

Kliknąć pole po lewej stronie opcji „Collect and report anonymous program performance data” (Zbieraj i raportuj anonimowe
dane dotyczące działania programu), aby usunąć jego zaznaczenie.

2.

Zamknąć okno, klikając przycisk Close (Zamknij).
Uwaga: firma Bertec® zbiera tylko dane związane z użytkowaniem programu przez klinicystów; wszystkie zebrane dane są
szyfrowane. Informacje o pacjentach nie są zbierane.
Uwaga: jeśli nie można uzyskać dostępu systemu, dane kontaktowe działu pomocy technicznej zamieszczono również w
Załączniku I.

Balance Advantage® User Manual (Instrukcja obsługi Balance Advantage®): ta opcja otwiera cyfrową kopię niniejszej instrukcji poza
programem Balance Advantage®.
Uwaga: kopie cyfrowe mają opcję wyszukiwania. Jednoczesne naciśnięcie klawiszy Ctrl i F spowoduje otwarcie menu
wyszukiwania. W pasku wyszukiwania można wpisać słowo lub frazę, aby przejść do każdego przypadku użycia danego słowa
lub frazy w dokumencie.
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Załącznik G: Funkcje licencji i wsparcia

Vision Advantage User Manual (Podręcznik użytkownika Vision Advantage): ta opcja otwiera cyfrową kopię instrukcji BVA poza
programem Balance Advantage®.
Uwaga: opcja jest dostępna tylko w systemach, które zawierają licencję na dodatkowy protokół badań COBALT.
Uwaga: kopie cyfrowe mają opcję wyszukiwania. Jednoczesne naciśnięcie klawiszy Ctrl i F spowoduje otwarcie menu
wyszukiwania. W pasku wyszukiwania można wpisać słowo lub frazę, aby przejść do każdego przypadku użycia danego słowa
lub frazy w dokumencie.

Remote Support (Zdalna pomoc techniczna): ta opcja służy do uruchamiania sesji zdalnej pomocy technicznej. Kliknięcie tej opcji
spowoduje otwarcie nowego okna z pytaniem, czy operator ma zaplanowaną sesję zdalną.
Jeśli operator nie ma zaplanowanej sesji zdalnej
1.

Kliknąć przycisk No (Nie).

2.

Wysłać wiadomość e-mail lub skontaktować się telefonicznie z działem pomocy technicznej firmy Bertec® w celu zarezerwowania
sesji. Dane kontaktowe pojawią się po kliknięciu przez operatora przycisku No (Nie).

Jeśli operator ma zaplanowaną sesję zdalną
1.

Kliknąć przycisk Yes (Tak).

2.

Wypełnić pola Your Name (Imię i nazwisko), Email (Adres e-mail) i Facility Name (Nazwa placówki). Pole numeru telefonu jest
opcjonalne, ale zalecane.

3.

Kliknąć przycisk Ok.

4.

Kliknąć przycisk Yes (Tak), jeśli system Windows zapyta, czy program może wprowadzać zmiany na komputerze.

5.

Odczekać około 30 sekund na załadowanie kodu sesji.

6.

Wypełnić pole Your Name (Imię i nazwisko)

7.

Poczekać na połączenie się firmy Bertec® z pulpitem.

8.

Gdy przedstawiciel podejmie próbę połączenia z komputerem, w ciągu 30 sekund nacisnąć przycisk Allow (Zezwól).
Uwaga: jeśli okno zdalnej pomocy technicznej Bertec® zniknie po kliknięciu przez operatora innego obszaru na ekranie,
nacisnąć klawisz Windows (pomiędzy klawiszami Ctrl i Alt), aby wyświetlić programy otwarte na komputerze. Kliknąć
okno zdalnej pomocy technicznej (niebieski i biały kwadratowy symbol), aby otworzyć je ponownie.
Uwaga: zaleca się, aby podczas tego procesu operator zadzwonił i rozmawiał z przedstawicielem firmy Bertec®.
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Załącznik G: Regulacja systemu Główny IVR
Położenie systemów Bertec Balance Advantage Podstawowego lub Funkcjonalnego w stosunku do kopuły systemu Główny IVR może być
regulowana za pośrednictwem wzorca regulacji dostępnego w oprogramowaniu Balance Advantage. Aby znaleźć wzorzec regulacji, należy
wykonać poniższe kroki.

Konfiguracja sesji treningowej

Szablony ekranów treningów są opracowane w taki sposób, aby były łatwe w obsłudze. Aby rozpocząć konfigurowanie sesji treningowej,
należy wykonać następujące kroki z programu BBA:
1.
2.
3.
4.
5.

Kliknąć przycisk ustawień (Rysunek F1).
W rozwijanym menu kliknąć przycisk Configure Dome Projector (Konfiguruj projektor kopuły).
Sprawdzić, czy wybrano opcję 1-metrowej kopuły z soczewką typu rybie oko.
Zaznaczyć pole wyboru „Show Alignment Pattern”, jak pokazano na Rysunku F2.
Wzorzec (przedstawiony na rysunku F3) będzie wyświetlany głównie na kopule, ale jego część będzie również wystawała na podłogę
bezpośrednio pod soczewką. Symbol + oznaczony symbolem 90* z wzorcem regulacji na podłodze powinien być wypośrodkowany na
płycie balansowej systemu Podstawowego. Będzie on ustawiony tuż nad poziomą linią płyty balansowej. Podobnie w przypadku płyty
balansowej do systemu Funkcjonalnego, należy wypośrodkować symbol + tuż nad linią poziomą.
6. Po ustawieniu pozycji płyty balansowej kliknąć przycisk OK, aby zamknąć wzorzec regulacji.

Rysunek F1: przycisk ustawień.

Rysunek F2: konfigurowanie projektora kopuły
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Rysunek F3: wzorzec regulacji

Załącznik H: Komunikaty o błędach
Komunikaty błędów

Możliwa przyczyna/rozwiązanie

Program Bertec Balance Advantage działa obecnie bez
ważnej licencji i jest w trybie tylko do odczytu. Aby uzyskać
więcej informacji, kliknąć tutaj.

Nieważna aktywacja klucza licencyjnego programu Balance
Advantage lub brak klucza licencyjnego. Należy odzyskać
klucz lub zażądać nowego klucza od działu pomocy
technicznej firmy Bertec.

Podłączono wiele płyt. Obie płyty muszą być tego samego
typu i rozmiaru.

W przypadku korzystania z opcji funkcjonalnej z systemem
CDP, do uruchomienia protokołów wymagane są dwie
funkcjonalne płyty balansowe.

OSTRZEŻENIE: Wszystkie dane są zapisywane — długie
czasy trwania badań mogą mieć wpływ na rozmiar bazy
danych.

Po wybraniu opcji przechowywania wszystkich danych,
wykonywanie długich treningów może spowodować szybszy
wzrost rozmiaru bazy danych.

Niestety! Obecnie program nie jest w stanie nawiązać
komunikacji z serwerem.
Kod błędu: nie można nawiązać komunikacji z serwerem.

Ten błąd występuje podczas próby nawiązania komunikacji
z witryną w celu aktywacji klucza licencyjnego, przesyłania
plików pomocy technicznej lub korzystania z opcji zdalnej
pomocy technicznej.

Klucz licencyjny oprogramowania XXX-XXX został użyty w
zbyt wielu systemach i został dezaktywowany.

W przypadku próby użycia klucza licencyjnego w wielu
systemach zostanie wyświetlony błąd informujący, że klucz
został dezaktywowany.

Numer seryjny sprzętu jest nieprawidłowy.

Numer seryjny aktualnie używanego komputera jest
nieprawidłowy. Należy skontaktować się z działem pomocy
technicznej firmy Bertec w celu sprawdzenia problemu.

Klucz licencyjny oprogramowania XXX-XXX jest
nieprawidłowy.

Wprowadzany klucz licencyjny jest nieprawidłowy. Należy
skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Bertec
w celu sprawdzenia problemu.

Nie można sprawdzić poprawności klucza licencyjnego
oprogramowania.

Podczas rejestracji nowego klucza licencyjnego może wystąpić
błąd sprawdzania jego poprawności, jeżeli klucz został
wprowadzony nieprawidłowo lub jest już używany w innym
systemie.

Ta instalacja jest obecnie bez ważnej licencji i jest w trybie
tylko do odczytu.

Program Balance Advantage jest w trybie tylko do odczytu.
Można przeglądać rekordy pacjentów w systemie, ale nie
można zbierać żadnych nowych danych.

Nie ma obecnie zainstalowanych żadnych protokołów badań
ani treningów. Bez tych protokołów program Balance Advantage
nie będzie w stanie przetwarzać ani wyświetlać wyników, a
importowanie poprzednich danych nie powiedzie się.
Kliknąć przycisk OK, aby mimo wszystko kontynuować,
Cancel (Anuluj), aby zamknąć program, lub Ignore (Ignoruj),
aby zamknąć ten komunikat.

Należy ponownie zainstalować program Balance Advantage.
Brakuje krytycznych plików, które są niezbędne do działania
oprogramowania.

Baza danych została uszkodzona i program Balance
Advantage nie może dalej działać do czasu jej naprawienia.
Program Balance Advantage może próbować wykonać
automatyczne odzyskiwanie, ale istnieje ryzyko, że niektóre
z najnowszych danych zostaną utracone. Przed kontynuacją
prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej firmy Bertec
pod adresem: support@bertec.com.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną uszkodzenia
bazy danych jest nagła utrata zasilania komputera.
Narzędzia do automatycznego odzyskiwania wbudowane w
oprogramowanie Balance Advantage będą prawdopodobnie
w stanie przywrócić zgromadzone wyniki pacjentów, jednak
niektóre nowo utworzone dane mogą zostać utracone.
Należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy
Bertec w celu sprawdzenia problemu.

Baza danych została odzyskana. Zmieniono nazwę
oryginalnej bazy danych. Kliknąć przycisk OK, aby ponownie
uruchomić program Balance Advantage z odzyskaną bazą
danych.

Narzędzia do odzyskiwania bazy danych wbudowane w
oprogramowanie są zazwyczaj w stanie odzyskać wszystkie
dane w sytuacji uszkodzenia bazy danych. Ponowne
uruchomienie programu z nowo utworzoną bazą danych jest
niezbędne w celu weryfikacji.

Baza danych nie mogła zostać odzyskana. Oprogramowanie
Balance Advantage nie może dalej działać i w celu uzyskania
dalszej pomocy należy skontaktować się z działem pomocy
technicznej firmy Bertec pod adresem support@bertec.com.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy wbudowane
narzędzia do odzyskiwania bazy danych nie są w stanie
natychmiast całkowicie odzyskać uszkodzonej bazy danych,
należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy
Bertec. Nasz zespół zrobi wszystko, co w jego mocy, aby
odzyskać kompletny zestaw rekordów pacjentów.
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Oprogramowanie Balance Advantage nie może otworzyć
bazy danych — format bazy danych jest nieprawidłowy. W
celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z działem pomocy
technicznej firmy Bertec pod adresem support@bertec.com.

Struktura bazy danych jest niekompatybilna z wersją
oprogramowania. Może się to zdarzyć natychmiast
po zainstalowaniu dużej aktualizacji, ale jest to rzadki
przypadek. Należy skontaktować się z zespołem pomocy
technicznej firmy Bertec w celu uzyskania pomocy.

Licencja na oprogramowanie Balance Advantage została
zmieniona. Aby zastosować nową licencję, należy ponownie
uruchomić oprogramowanie Balance Advantage.

Przy każdym odzyskaniu klucza licencyjnego rejestrowane
lub aktywowane oprogramowanie Balance Advantage musi
zostać ponownie uruchomione, aby zastosować zmiany.

Zamknąć oprogramowanie Balance Advantage i uruchomić
je ponownie teraz?
Wciśnięto przycisk wyłącznika awaryjnego oprogramowania
Balance Advantage. Należy sprawdzić, czy pacjent znajduje
się w bezpiecznej i stabilnej pozycji, a następnie obrócić
przycisk wyłącznika awaryjnego w prawo, aby zwolnić
przycisk. Po zwolnieniu nacisnąć biały przycisk Start na
sterowniku wiszącym.

Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami, aby zresetować
system po usunięciu obciążenia z płyty balansowej. Jeżeli
pacjent pozostanie na płycie balansowej przed zresetowaniem
wyłącznika awaryjnego, przed kontynuowaniem badania
konieczne będzie wytarowanie płyty (patrz odpowiedni
załącznik w niniejszej instrukcji obsługi).

XXXBadanieXXX nie powiodło się (przyczyna:) i zostało
zatrzymane. Należy sprawdzić, czy pacjent znajduje się
w bezpiecznej i stabilnej pozycji, a następnie sprawdzić
urządzenie przed jego zresetowaniem.

Zresetować podstawę systemu Balance Advantage,
usuwając jakiekolwiek obciążenie płyty balansowej, obrócić
przycisk wyłącznika awaryjnego w prawo, aby go zwolnić,
a następnie nacisnąć biały przycisk uruchomienia na
sterowniku wiszącym.

Aktualnie wpisane hasło jest nieprawidłowe.
Należy ponowne wpisać prawidłowe hasło.

Aby zmienić hasło w systemie, należy najpierw wprowadzić
prawidłowe aktualne hasło.

Aby zmienić hasło w systemie, należy najpierw dwukrotnie
Wpisane hasła są niezgodne.
Należy wpisać takie same hasła w polach Password (Hasło) i poprawnie wprowadzić nowe hasło.
Confirm Password (Potwierdź hasło).
Automatyczne tworzenie kopii zapasowych bazy danych
niedostępne w trybie raportów tylko do odczytu.

Funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowych
jest niedostępna w trybie tylko do odczytu. System
potrzebuje aktywnego klucza licencyjnego do wykonywania
automatycznych kopii zapasowych. W takim przypadku
można wykonywać kopie zapasowe ręcznie.

Nie można sprawdzić poprawności klucza licencyjnego
oprogramowania.

Podczas rejestracji nowego klucza licencyjnego może
wystąpić błąd sprawdzania jego poprawności, jeżeli klucz
został wprowadzony nieprawidłowo lub jest już używany w
innym systemie.

Ta instalacja jest obecnie bez ważnej licencji i jest w trybie
tylko do odczytu.

Program Balance Advantage jest w trybie tylko do odczytu.
Można przeglądać rekordy pacjentów w systemie, ale nie
można zbierać żadnych nowych danych.

Nie można usunąć aktualnie zalogowanego operatora.

Użytkownik zalogowany do programu nie może zostać
usunięty. Tylko inni operatorzy, którzy obecnie nie korzystają
z systemu, mogą zostać usunięci za pomocą opcji
konfiguracji.

Nie można usunąć konta administratora.

Nie można usunąć konta administratora, ponieważ jest
ono niezbędne do korzystania z podstawowych funkcji
oprogramowania.

Nie można usunąć aktualnie używanej roli bezpieczeństwa.

Nie można usunąć roli bezpieczeństwa przypisanej
do użytkownika, który jest aktualnie zalogowany do
oprogramowania. Tylko nieużywane role bezpieczeństwa
mogą zostać usunięte za pomocą opcji konfiguracji.

Próba zapisania dodatkowych pól pacjenta nie powiodła się.

Wystąpił błąd w dodatkowych polach pacjenta, które
próbowano utworzyć i zapisać. Należy spróbować ponownie.
W razie występowania dalszych problemów należy zapoznać
się z instrukcją, a następnie skontaktować z działem pomocy
technicznej firmy Bertec.

Próba zapisania operatora „XXXX” nie powiodła się.

Wystąpił błąd podczas tworzenia/modyfikowania i
zapisywania operatora. Należy spróbować ponownie. W
razie występowania dalszych problemów należy zapoznać
się z instrukcją, a następnie skontaktować z działem pomocy
technicznej firmy Bertec.
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Próba zapisania roli bezpieczeństwa „XXXX” nie powiodła się.
Próba zapisania roli bezpieczeństwa „XXXX” nie powiodła się,
ponieważ identyfikator jest nieważny.

Wystąpił błąd podczas tworzenia/modyfikowania i
zapisywania roli bezpieczeństwa. Należy spróbować
ponownie. W razie występowania dalszych problemów
należy zapoznać się z instrukcją, a następnie skontaktować
z działem pomocy technicznej firmy Bertec.

Próba usunięcia roli bezpieczeństwa „XXXX” nie powiodła się.

Wystąpił błąd podczas próby usunięcia roli bezpieczeństwa.
Należy spróbować ponownie. W razie występowania
dalszych problemów należy zapoznać się z instrukcją, a
następnie skontaktować z działem pomocy technicznej firmy
Bertec.

Scalanie bazy danych z XXNazwa bazy danychXX.
Istniejąca baza danych nie została scalona z inną bazą
danych i pozostała niezmieniona. Kliknąć przycisk OK, aby
kontynuować pracę z aktualną, niezmienioną bazą danych.

Wystąpił błąd funkcji scalania i zamiast tego zachowano
oryginalną wersję bazy danych bez żadnych zmian lub
problemów. Można nadal z niej korzystać lub spróbować
ponownie przeprowadzić scalanie. Jeśli problemy nadal
występują, należy skontaktować się z działem pomocy
technicznej Bertec.

nie ukończono
Scalanie nie powiodło się
Przywracanie bazy danych z XXNazwa bazy danychXX.
Istniejąca baza danych nie została zastąpiona. Kliknąć
przycisk OK, aby kontynuować badania z aktualną,
niezmienioną bazą danych.
Przywracanie nie powiodło się
Funkcja sprawdzania integralności nie znalazła żadnych
błędów w bazie danych.

Wystąpił błąd funkcji scalania i przywracania — zamiast tego
zachowano oryginalną wersję bazy danych bez żadnych
zmian lub problemów. Można nadal z niej korzystać lub
spróbować ponownie przeprowadzić przywracanie. Jeśli
problemy nadal występują, należy skontaktować się z
działem pomocy technicznej Bertec.
Można uruchomić funkcję sprawdzania integralności bazy
danych systemu, aby sprawdzić, czy nie ma problemów
w jej strukturze lub ma potencjał stać się problemem w
przyszłości.

Wygląda na to, że wystąpił problem z bazą danych — można Nieznany problem zidentyfikowany w bazie danych systemu.
Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej
przywrócić ją z kopii zapasowej lub skorzystać z funkcji
firmy Bertec możliwe jest przywrócenie bazy danych z
odbudowania bazy danych.
ostatnio wykonanej kopii zapasowej za pomocą opcji
Merge and Sync (Scalanie i synchronizacja) lub przy użyciu
wbudowanego narzędzia odbudowy bazy danych.
Nie można zoptymalizować bazy danych; może to wynikać z
braku miejsca na dysku lub w pamięci.

Nie można wykonać opcji „Optimize” (Optymalizuj) w
narzędziach bazy danych. Prawdopodobnie potrzeba więcej
wolnej przestrzeni dyskowej na komputerze. Stare kopie
zapasowe można usuwać z komputera lub można ustawić
funkcje automatycznego tworzenia kopii zapasowej, aby
zapisywały plik w innej lokalizacji. Należy skontaktować się
z działem pomocy technicznej firmy Bertec w celu uzyskania
pomocy przy jej tworzeniu.

Nie można odzyskać bazy danych, może to wynikać z
braku miejsca na dysku lub w pamięci. Oryginalna baza
danych pozostała niezmieniona i należy skontaktować się
z działem pomocy technicznej firmy Bertec pod adresem
support@bertec.com w celu uzyskania dalszej pomocy.

Zażądano operacji odzyskiwania, ale nie można jej
ukończyć. Ten błąd może wystąpić, jeśli dysk twardy
komputera jest pełny. Należy rozważyć usunięcie starych
kopii zapasowych, a następnie spróbować ponownie
przeprowadzić proces odzyskiwania.

Odzyskiwanie nie powiodło się
Dodatkowe pole „XXDodatkowe poleXX” jest już używane.
Należy wpisać nową nazwę dla tego dodatkowego pola.
Nieprawidłowa nazwa
Nazwa użytkownika „XXNazwa operatoraXX” jest już
używana.
Należy wpisać nową nazwę.

W oknie dialogowym opcji konfiguracji nie można tak samo
nazwać dwóch dodatkowych pól podczas ich tworzenia.
Każde pole musi mieć unikatową nazwę.
Nie można utworzyć dwóch operatorów o tej samej nazwie w
oknie dialogowym opcji konfiguracji. Każda nazwa musi być
unikatowa.

Nieprawidłowa nazwa
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Baza danych Balance Advantage wymaga uaktualnienia.
Jeśli nie ma aktualnej kopii zapasowej bazy danych,
zalecamy wykonanie kopii zapasowej teraz.
Wykonać kopię zapasową bazy danych przed dokonaniem
uaktualnienia?
Wprowadzony klucz licencyjny jest nieprawidłowy.
Należy sprawdzić, czy wprowadzono prawidłowy klucz
licencyjny. Jeśli tak, należy skontaktować się z firmą Bertec
Corporation pod adresem support@bertec.com, aby uzyskać
ważny klucz licencyjny.
Wygląda na to, że program nie jest w stanie automatycznie
zarejestrować danych użytkownika online — czy
zarejestrować klucz licencyjny przez telefon lub wiadomość
e-mail?
W razie podejrzeń, że ta wiadomość może być błędna,
sprawdzić wprowadzony klucz licencyjny i informacje
rejestracyjne lub %2 w celu uzyskania pomocy i rozwiązania
tego problemu.
Wprowadzony kod aktywacji jest nieprawidłowy lub pusty.

Przed aktualizacją struktury bazy danych zawsze warto
utworzyć kopię aktualnej bazy danych, aby nie utracić
żadnych informacji. Uaktualnienie nie powinno wymagać
tworzenia kopii zapasowej, ale dobrze jest ją mieć w razie
potrzeby.
Proces aktywacji klucza licencyjnego jest wieloetapowy
i wymaga wprowadzenia klucza w określonym polu. Ten
błąd występuje w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek
błędu we wprowadzanym kluczu. Jeśli ten komunikat został
wyświetlony omyłkowo, należy skontaktować się z obsługą
techniczną firmy Bertec, aby uzyskać pomoc.
Proces aktywacji klucza licencyjnego jest wieloetapowy i
wymaga połączenia komputera z Internetem. Jeśli nie można
nawiązać połączenia z Internetem, należy skontaktować
się z działem pomocy technicznej firmy Bertec, aby ręcznie
zarejestrować klucz licencyjny przez telefon.
Wszystkie informacje muszą być wprowadzone prawidłowo,
aby proces ręcznej rejestracji powiódł się. Kod aktywacji jest
niezbędny tylko podczas aktywacji ręcznej, a błąd ten jest
zazwyczaj spowodowany błędem w pisowni.

Należy sprawdzić, czy wprowadzono prawidłowy kod
aktywacji. Jeśli tak, należy skontaktować się z firmą Bertec
Corporation pod adresem support@bertec.com, aby uzyskać
ważny kod aktywacji.
Nieprawidłowy kod aktywacji
Nie można zalogować operatora „XXOperatorXX”.
Sprawdzić, czy nazwa operatora i hasło są prawidłowe, a
operator „XXOperatorXX” ma odpowiednie uprawnienia
dostępu.

Istnieje kilka powodów, dla których może wystąpić błąd
logowania. System nie ma ograniczonej liczby prób
logowania. Nazwa i hasło operatora muszą być zgodne oraz
musi on posiadać odpowiednie uprawnienia dostępu.

Kliknąć przycisk OK i ponownie wprowadzić nazwę operatora
oraz hasło w celu zalogowania się do systemu
Błąd logowania
Wygląda na to, że nie ma zainstalowanego ani
skonfigurowanego programu klienta poczty do wysyłania
wiadomości.
Jest to często spotykane w przypadku korzystania z poczty
elektronicznej, takiej jak Google Mail, Hotmail, Yahoo Email
itp.
Czy zapisać raport w formacie PDF w folderze dokumentów,
aby móc go wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Ten błąd pojawia się, gdy nie można wysłać formularza
raportu pomocy technicznej, ponieważ oprogramowanie
Balance Advantage nie może samodzielnie uzyskać dostępu
do klienta poczty elektronicznej. Oprogramowanie zażąda
zapisania dokumentu w formacie PDF, który można wysłać
do pomocy technicznej za pośrednictwem wybranego klienta
poczty elektronicznej.

Błąd wysyłania wiadomości e-mail
Co najmniej jedno wymagane pole pacjenta jest puste lub
nieprawidłowe. Należy wypełnić pola i ponownie nacisnąć
przycisk Save (Zapisz).
Nie można wykonać
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W tworzonym profilu informacji o pacjencie brakuje
informacji. Wymagane pola uniemożliwiające wykonanie
operacji są zaznaczone na żółto.

Co najmniej jedna z wymaganych wartości pól dodatkowych
jest pustych. Należy wypełnić pola i ponownie nacisnąć
przycisk Save (Zapisz).

W tworzonym profilu informacji o pacjencie brakuje
informacji. Wymagane dodatkowe pola uniemożliwiające
wykonanie operacji są zaznaczone na żółto.

Nie można zapisywać rekordów dodatkowych pól pacjenta w
bazie danych. Zmiany nie zostały zapisane.
Wprowadzony identyfikator pacjenta jest już używany przez
innego pacjenta — sprawdzić listę pacjentów, czy nie istnieje
już pacjent o tej nazwie lub wprowadzonym identyfikatorze.
Zmiany nie zostały zapisane.

Podczas tworzenia profilu nowego pacjenta nie można
używać tego samego identyfikatora pacjenta, który już
istnieje. Należy użyć unikatowego identyfikatora i spróbować
zapisać ponownie.

Nie można zapisać obrazu pacjenta w bazie danych.
Pozostałe zmiany zostały jednak zapisane.

Wystąpił błąd podczas zapisywania informacji o obrazie
pacjenta w bazie danych, ale reszta informacji o pacjencie
zostanie zachowana. Zamknąć program i ponownie
spróbować zrobić zdjęcie.

Czy na pewno usunąć XXNazwa pacjentaXX? Tej operacji
nie można cofnąć!

Oznaczenie pacjenta jako usuniętego oznacza, że jego
informacje nie będą już widoczne dla żadnego operatora,
który loguje się do systemu. Informacje te nadal są w bazie
danych, ale nie będą już nigdy dostępne. W razie potrzeby
ich odzyskania należy skontaktować się z działem pomocy
technicznej firmy Bertec.

Usuń pacjenta
Czy na pewno przywrócić archiwum z XXNazwa
archiwumXX? Kliknięcie przycisku Yes (Tak) spowoduje
wylogowanie z programu, a istniejący pacjenci, operatorzy,
wyniki badań i inne informacje zostaną zastąpione archiwum
bazy danych.
Tej operacji nie można cofnąć! Wszystkie informacje w bazie
danych zostaną na zawsze utracone! To ostatnia szansa na
zmianę zdania!

Przywrócenie bazy danych z archiwum całkowicie zastąpi
wszystkie istniejące informacje danymi z archiwum. Operacja
ta wiąże się z dużą liczbą ostrzeżeń powiadamiających
operatora o utracie danych podczas tego procesu w
przypadku, gdy przywracane archiwum nie będzie zawierało
wszystkich informacji.

Uwaga: podczas tej operacji i po niej synchronizacja bazy
danych zostanie wyłączona. Po zakończeniu przywracania
lub scalania konieczne będzie ręczne włączenie z powrotem
opcji synchronizacji bazy danych.

Funkcja synchronizacji bazy danych jest wyłączona podczas
operacji przywracania, tak aby nie wykonać przypadkowo
żadnej innej synchronizacji baz danych. Po zakończeniu
operacji przywracania konieczne będzie ręczne ponowne
włączenie synchronizacji za pośrednictwem menu
konserwacji bazy danych.

To badanie powiodło się. Czy na pewno wykonać je
ponownie i zastąpić dane?

Ten komunikat pojawia się tylko w przypadku zastąpienia
prawidłowo ukończonego badania innym badaniem. Istnieje
bardzo niewiele protokołów, które pozwalają na wykonanie
tej operacji.

Tej operacji nie można cofnąć!
Czy na pewno usunąć ostatnie zebrane %1 wyniki%2?
Tej operacji nie można cofnąć!
Usuń wyniki

Ten komunikat pojawia się, gdy ukończona próba zostanie
usunięta za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+Backspace.
Pozwala to sprawdzić, czy operator na pewno chce usunąć
ostatnią próbę.
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Załącznik I: Dane kontaktowe firmy Bertec®
Jeśli niniejsza instrukcja nie odpowiada w sposób zadowalający na jakiekolwiek pytania lub jeśli potrzebne są dodatkowe informacje lub
zakupy, należy skontaktować się z firmą Bertec® za pośrednictwem wiadomości e-mail lub drogą telefoniczną. Nasze biuro jest czynne od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 czasu wschodniego.
Telefon: +1 (614) 543-8099
Pomoc techniczna: +1 614-450-0331
Faks: +1 (614) 430-5425
Informacje: balanceinfo@bertec.com
Sprzedaż: balancesales@bertec.com
Pomoc techniczna: support@bertec.com
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Bertec® Corporation
2500 Citygate Drive
Columbus, OH 43219 U.S.A.
tel.: + 1 614 543-8099
faks: + 1 614 430-5425
www.bertecbalance.com

We Bring Balance to Lives®

