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1

Descrição do dispositivo

1.1

Descrição breve
AURICAL FreeFit é um analisador de frequência de quatro canais usado para medir o nível de pressão do som próximo ao
tímpano do cliente, bem como do lado externo do ouvido pelo pavilhão auricular para ambos os ouvidos simultaneamente.
AURICAL FreeFit deve ser carregado usando a unidade do carregador tipo 1053 ou a unidade de alto-falante AURICAL tipo
1081 do Otometrics.

Unidade do carregador tipo 1053

Unidade de alto-falante AURICAL com carregador

Nota • Este manual descreve a montagem e uso da unidade do carregador tipo 1053. Se você usar a unidade de altofalante AURICAL para carregar seu FreeFit, consulte o manual para AURICAL Aud.

Nota • Para informações sobre o software de Aconselhamento e Simulações, consulte o manual para AURICAL
Visible Speech e o Módulo de Aconselhamento e Simulação.

Você usa o módulo PMM Otosuite e o módulo de Aconselhamento e SimulaçõesAURICAL FreeFit. AURICAL FreeFit não
pode ser usado sem o software Otosuite.

1.2

Princípio de operação física
Aurical® FreeFit usa alto-falantes para gerar pressões sonoras de referência. Ao posicionar os microfones integrados próximos ao tímpano do cliente, bem como na parte externa do ouvido, os quatro canais são usados para medir o nível de
pressão sonora no tímpano e na parte externa do ouvido para ambos os ouvidos simultaneamente. Desta forma, FreeFit e o
módulo PMM permitem que você realize medições binaurais verdadeiras que oferecem informações valiosas quando você
configurar os ajustes do aparelho auditivo no software de adaptação do fornecedor.
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Uso pretendido
Usuários: fonoaudiólogos, vendedores especializados de aparelhos auditivos, ENTs, terapeutas da fala e outros profissionais
de saúde.
Uso: para visualizar o sinal amplificado gravado no ouvido com informações de referência como curvas alvo e oferecer uma
base objetiva para o ajuste dos ajustes do aparelho auditivo.

2.1

Convenções tipográficas
A utilização de Avisos, Atenção e Notas
Para chamar sua atenção para as informações relacionadas à segurança e ao uso apropriado do dispositivo ou software, o
manual usa declarações preventivas como:

Aviso • Indica que existe risco de morte ou ferimentos graves no usuário ou paciente.

Atenção • indica que existe risco de ferimentos no usuário ou paciente ou risco de danos em dados ou no dispositivo.

Nota • Indica que deve tomar nota especial.

Para obter uma cópia impressa gratuita da documentação do usuário, contate a Natus (www.natus.com).
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Desembalar
1. Desembale cuidadosamente o dispositivo.
Quando tiver desembalado o dispositivo e os acessórios, guarde o material da embalagem onde foram entregues. Se
tiver de enviar o dispositivo para assistência, o material da embalagem original protege-o contra danos durante o transporte, etc.
2. Inspecione visualmente se o equipamento apresenta possíveis danos.
Se tiverem ocorrido danos, não coloque o dispositivo em funcionamento. Entre em contato com o seu distribuidor
local para obter assistência.
3. Verifique com a guia de transporte para assegurar que recebeu todas as peças e acessórios necessários. Se a sua embalagem estiver incompleta, entre em contato o seu distribuidor local.

AURICAL FreeFit
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Instalação

Instalação para uso em computador
de mesa

5

Instalação de suporte de parede

Montando o carregador NOAHLink na placa
de base do carregador do AURICAL FreeFit

Alimentação do dispositivo
Atenção • Use apenas os seguintes tipos de bateria:
Recarregável, Ni-MH, AA (R6) 1,2V, 1 pç.(Use apenas baterias recarregáveis fornecidas pela Otometrics). Também
pode ser usado com pilha alcalina AA (R6) 1,2V, 1 pç.

A. Pressione para abrir

6
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5.1

Recarregando a bateria usando o stand do carregador
Aviso • Se você estiver usando uma bateria alcalina, não tente carregar seu AURICAL FreeFit. Sua bateria
alcalina pode estar danificada e vazar, e isso pode causar danos ao AURICAL FreeFit. Posicione o FreeFit na
unidade do carregador apenas se o AURICAL FreeFit contiver uma bateria recarregável.
As baterias devem ser removidas se o equipamento não for ser utilizado durante algum tempo.

Atenção • Use apenas as fontes de alimentação especificas nas Especificações Técnicas, Fonte de alimentação. Vide Especificações técnicas ► 24.
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Ligar e desligar o AURICAL FreeFit
Aviso • A menos que você esteja carregando o AURICAL FreeFit com a unidade de alto-falante Aurical® Aud, que tem
uma unidade de alimentação medicamente isolada, não tente usar o AURICAL FreeFit com clientes enquanto está
colocado na unidade do carregador.

Ligar o AURICAL FreeFit
Pressione e segure o botão de ligação no topo do dispositivo até que a luz indicadora de status se acenda. O indicador de
status irá acender por cerca de 3 segundos e, em seguida, piscará periodicamente.

Desligando AURICAL FreeFit
Pressione e segure o botão de ligação no topo do dispositivo até que a luz indicadora de status se apague.

A. Botão de ligação

AURICAL FreeFit
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Conectando o AURICAL FreeFit ao PMM
Quando você usa o PMM pela primeira vez, execute o assistente de configuração para definir a conexão entre o AURICAL
FreeFit e o PMM.
Após configurar o PMM pela primeira vez, se FreeFit for ligado quando o Painel de Controle for aberto em PMM, o FreeFit
se conectará a PMM automaticamente. Caso contrário, FreeFit pode ser conectado da seguinte maneira:
1. Ligue o FreeFit.
2. No PMM, na barra de ferramentas, clique em Painel de Controle (Control Panel).
3. No painel de controle, clique em Conectar (Connect).
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Sondas AURICAL FreeFit
Sonda com acessórios originais

A.
B.
C.
D.

8

Porta do tubo da sonda
Anel marcador
Cabo auricular
Suporte do tubo da sonda

Tubo da sonda
Porta do tubo do transdutor (sonda RECD
apenas)
G. Invólucro da sonda
E.
F.

AURICAL FreeFit
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Sonda com acessórios de aperfeiçoamento da sonda

A.
B.
C.
D.

Porta do tubo da sonda
Anel marcador
Suporte do tubo da sonda
Presilha auricular

Tubo da sonda com marcação em milímetros
F. Porta do tubo do transdutor (sonda RECD
apenas)
G. Invólucro da sonda
E.

O cabo auricular ou presilha auricular é usado para prender a sonda abaixo do ouvido do cliente. O tubo da sonda é inserido no canal auditivo para medições do microfone sonda. O tubo da sonda tem um anel marcador preto para indicar quão
longe do canal auditivo a sonda deve ser inserida. O suporte do tubo da sonda é usado para estabilizar a posição do tubo da
sonda. Antes de fazer medições RECD, você deve encaixar um tubo de transdutor na porta para tubo de transdutor.

8.1

Encaixar tubos da sonda nas sondas
Uma bolsa de tubos da sonda de silicone é fornecida junto com o AURICAL FreeFit.

Para encaixar um tubo da sonda na sonda
Encaixe um tubo da sonda à porta de tubo da sonda (tubo de metal fino) no topo do invólucro da sonda. Empurre e gire cuidadosamente o tubo da sonda para baixo, tanto quanto possível, na porta.

8.2

Calibrar os tubos da sonda
Nota • Para evitar a infecção cruzada, use novos tubos da sonda para cada cliente.

1. Encaixe um novo tubo da sonda na sonda.
2. Insira a extremidade livre do tubo da sonda no local de teste da sonda.

AURICAL FreeFit
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A. Tubo da sonda
B. Local de teste para calibração do tubo da
sonda

3. Certifique-se de que o AURICAL FreeFit esteja conectado ao PMM.
4. Pressione o botão de ligação brevemente no AURICAL FreeFit.
A caixa de diálogo Calibração do Tubo da Sonda (Probe Tube Calibration) aparecerá e a calibração será automaticamente iniciada.
Alternativamente, inicie o assistente com o ícone da barra de ferramentas. Em RECD, pressionar o botão de
ligação inicia a medição do ouvido.
5. Se a calibração do tubo falhar, verifique se os tubos estão bloqueados (apertados ou entupidos) e tente eliminar fontes
de ruído ambiente.

8.3

Encaixar os tubos no cliente e inserir os tubos da sonda.
É importante que o tubo da sonda para cada medição seja inserido correta e consistentemente no ouvido do cliente.
Para adultos e crianças com 16 anos ou mais, é recomendado o uso do ProbeTube Assistant para auxiliar no posicionamento dos tubos da sonda. Alternativamente, é possível posicionar os tubos com base nas distâncias recomendadas.
1. Posicione o anel marcador preto à distância recomendada da ponta do tubo da sonda.
2. Se o ponto de referência do anel marcador preto for o entalhe intertragal, você pode adicionar 8 mm para a profundidade da concha.

Nota • Para evitar tocar o tímpano, você deve levar em consideração que o tubo da sonda não deve ser inserido a
uma distância do tímpano superior a 4mm.
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Nota • O comprimento do canal auditivo pode variar de país para país e mesmo dependendo do tamanho
físico do paciente, portanto, certifique-se de levar isso em consideração quando usar as distâncias recomendadas.

Nota • No caso de crianças, a otoscopia é especialmente recomendada para evitar o contato com o tímpano.

Distâncias recomendadas
As distâncias recomendadas têm como base os comprimentos médios completos dos canais auditivos, onde o ponto
de referência é a entrada do canal auditivo.
Homens

25 a 29mm

Mulheres

22 a 26 mm

Crianças a partir de 6 meses

18 a 22 mm

As distâncias são baseadas em:
•

ISO 12124:2001

•

Wayne Staab, The Human Ear Canal -V, July 7, 2014.

•

Voss SE(1), Herrmann BS. How does the sound pressure generated by circumaural, supra-aural, and insert earphones differ for adult and infant ears? Ear Hear. Dez. de 2005; 26(6):636-50.

3. Posicione os cabos auriculares ou presilhas auriculares com as sondas sobre os ouvidos do cliente. Ajuste o comprimento dos cabos auriculares ou presilhas auriculares, se necessário.

Com os acessórios de sonda originais

Com acessórios de reforço da sonda

4. Tenha cuidado!
Insira cuidadosamente o tubo da sonda no canal auditivo até que o anel marcador preto atinja o entalhe intertragal.

AURICAL FreeFit
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Ícones da barra de ferramentas em PMM e
Aconselhamento e Simulações
Os ícones disponíveis na barra de ferramentas dependem da função de teste que foi selecionada.

Ícones da barra de ferramentas em PMM e Aconselhamento e Simulações
Selecione o dispositivo.

Alterne entre as visualizações Resposta, Ganho, REIG e Audiograma Auxiliado Estimado
(AAE).
(AAE)

Selecione a visualização:

NA (HL): Nível de Audição ou NPS (SPL): Nível de Pressão Sonora
Seleciona a visualização do audiograma: Esquerda, ambas ou direita

Abra a caixa de diálogo Detalhes do Encaixe (Fitting Details) (AAE)

Nota • Você deve selecionar a opção Usar calibração de OpenREM (Use OpenREM
calibration) se estiver encaixando um aparelho auditivo aberto.
Abra a janela Ouvir no Tímpano (Listen at the Eardrum)/Ouvir no Acoplador (Listen in
the Coupler) para gravar o sinal no tímpano ou no acoplador ou monitore o sinal por
meio dos fones de ouvido.
(AAE)
Exibir/ocultar as caixas Legenda (Legend) e Sobreposições (Overlays).

Alterne para a visualização Feature-2-Benefit (Feature-2-Benefit).
(AAE - Apenas FreeStyle)
Inicie o assistente de calibração do tubo da sonda.

Alterne entre calibração padrão e calibração do OpenREM.
(AAE)
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Ícones da barra de ferramentas em PMM e Aconselhamento e Simulações
Selecione os valores RECD medidos anteriormente.
(apenas RECD)
Alterne entre o modo de encaixe do acoplador e o modo de encaixe do Ouvido Real.
(AAE)
Exiba/Oculte a visualização OnTarget (OnTarget), que exibe a diferença entre a curva
alvo e a curva medida.
(Apenas Resposta Auxiliada)
Abra a janela Vídeo-otoscopia Ao Vivo (Live Video Otoscopy) no topo da aba atual para
visualizar o vídeo da otoscopia de Otocam.
(AAE)
Abra o ProbeTube Assistant para assistência guiada durante o posicionamento do tubo
da sonda no canal auditivo do paciente.
Alterne para o modo Acima (On Top).

Clique para recarregar o audiograma original.
(Apenas simuladores)
Exiba o Audiograma Auxiliado Estimado.
(Simulador do Aparelho Auditivo apenas)
Selecione um arquivo de texto para ler em voz alta.
(Aconselhamento e Simulações apenas)
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Simular perda de audição
Os botões que estão disponíveis no Painel de Controle dependem de:
•

A configuração Canal do Alto-falante (Speaker Channel) no Assistente de Configuração (Esquerdo (Left) ou Direita
(Right) para um alto-falante ou Esquerda + Direita (Left + Right) para dois alto-falantes)

•

A configuração Saída de Som (Sound Output) em Opções (Options) (Fone de ouvido (Headphone) ou Alto-falante
(Speaker)).

Simulador de Perda de Audição - com fones de ouvido ou dois alto-falantes
Execute o sinal selecionado. Enquanto o sinal é executado, você pode alternar entre apresentar o sinal dos seguintes
modos:

AURICAL FreeFit
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•

sem simulação de perda de audição ou

•

com simulação de perda de audição em ambos os ouvidos.

Nota • Quando você usa fones de ouvido ou dois alto-falantes, você pode usar a barra de volume para diminuir o
volume de um alto-falante ou fone de ouvido, a fim de demonstrar um ouvido por vez.

Simulador de Perda de Audição - com um alto-falante
Execute o sinal selecionado. Enquanto o sinal é executado, você pode alternar entre apresentar o sinal dos seguintes
modos:

ou

10.1

sem simulação de perda de audição ou

•

com simulação de perda de audição para os ouvidos selecionados. (Se você selecionar Ambas (Both), a perda de audição de ambos os ouvidos será simulada conjuntamente em um único alto-falante)

Sem simulação

A. Indicador de status
B. HTLs normais
C. HTLs do Cliente (inativo)

14

•

D. Banana da Fala e Letras da Fala (sobreposição padrão)
E. Área inutilizável (sobreposição padrão)

AURICAL FreeFit
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10.2

Com simulação

A. Área de oportunidade
B. NDC estimado (sem símbolos)

11

C. UCL medido (símbolos)
D. Área inutilizável (sobreposição padrão)

Simulação de aparelhos auditivos
Os botões que estão disponíveis no Painel de Controle dependem de:
•

A configuração Canal do Alto-falante (Speaker Channel) no Assistente de Configuração (Esquerdo (Left) ou Direita
(Right) para um alto-falante ou Esquerda + Direita (Left + Right) para dois alto-falantes)

•

A configuração Saída de Som (Sound Output) em Opções (Options) (Fone de ouvido (Headphone) ou Alto-falante
(Speaker)).

Simulador de Aparelho Auditivo - com um alto-falante
Execute o sinal selecionado. Enquanto o sinal é executado, você pode alternar entre apresentar o sinal dos seguintes
modos:
•

com simulação de aparelho auditivo, ou

•

com simulação de aparelho auditivo para o ouvido selecionado.

ou

Simulador de Aparelho Auditivo - com dois alto-falantes
Execute o sinal selecionado. Enquanto o sinal é executado, você pode alternar entre apresentar o sinal dos seguintes
modos:

AURICAL FreeFit
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•

com simulação de aparelho auditivo, ou

•

com simulação de aparelho auditivo para ambos os ouvidos.

Simulador de Aparelho Auditivo - com fones de ouvido
Execute o sinal selecionado. Enquanto o sinal é executado, você pode alternar entre apresentar o sinal dos seguintes
modos:
•

com simulação de aparelho auditivo, ou

•

com simulação do aparelho auditivo para o ouvido selecionado ou ambos os ouvidos.

ou

11.1

Com versus sem simulação de aparelhos auditivos - NA

A. Indicador de status
B. HTLs do Cliente (inativo)
C. Banana da Fala Customizada e Letras da Fala (sobreposições padrão)
D. UCL medido (símbolos)

Área inutilizável (sobreposição padrão)
Espectro de Aconselhamento e Simulações (sobreposição padrão)
G. NDC estimado (sem símbolos)
E.
F.

Use a banana da fala para explicar o conceito de faixa dinâmica reduzida e o propósito da compressão em aparelhos auditivos.

16

AURICAL FreeFit

Guia do Usuário

11.2

Com versus sem Simulação de Aparelho Auditivo - NPS

A. UCL medido (símbolos)
B. NDC estimado (sem símbolos)

11.3

C.

HTLs do Cliente

A visualização do Audiograma auxiliado estimado

A. HTL do Cliente
B. Audiograma auxiliado estimado

AURICAL FreeFit
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Na visualização de Audiograma auxiliado estimado, a banana da fala é exibida, em vez da fala customizada banana. Quando
você simula o uso de um aparelho auditivo, o audiograma é exibido com um limite reduzido, a fim de demonstrar que o cliente teria acesso a uma parte maior do sinal sonoro e, assim, melhorar o acesso à banana da fala.
Os valores exibidos são os limites do cliente menos o ganho de inserção alvo.
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Mapeamento da fala
A tela Mapa da fala (Speech Mapping) em Aconselhamento e simulações (Counseling and Simulations) permite que você
realize medições do microfone sonda para demonstrar que os sons de fala que são amplificados pelo aparelho auditivo são
audíveis, e que são apresentados dentro do alcance de audição restante do cliente.
Se você estiver usando AURICAL FreeFit, você pode usar a tela FreeStyle (FreeStyle) no PMM com este propósito.
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Realizando medições do microfone sonda
Quando você iniciar uma nova sessão em PMM, você deve se certificar de que os parâmetros de encaixe estão corretamente definidos na caixa de diálogo Detalhes do Encaixe (Fitting Details).

Nota • Se os dados da medição anterior para o paciente atual existirem no sistema, os ajustes das últimas medições
serão automaticamente aplicadas à nova sessão para aquele paciente.

Para ajustar os parâmetros de encaixe
1. Pressione F10 para abrir a caixa de diálogo Detalhes do Encaixe (Fitting Details).
2. Selecione a regra alvo apropriada.
3. Preencha os campos restantes da caixa de diálogo.

Fazer Medições do Microfone Sonda
As seguintes seções descrevem os principais procedimentos envolvidos em AAE:
Medição de RECD ► 18
Medindo a Resposta Sem Auxílio ► 20
Medição de Resposta Obstruída ► 21
Medição da Resposta Auxiliada ► 21

13.1

Medição de RECD
Se você quiser usar os valores de RECD medidos para o ajuste baseado no acoplador, você pode medir RECD em PMM da
seguinte maneira:

Medir a resposta do acoplador:
Pule este procedimento se você tiver uma medição do acoplador armazenada.
1. Abra a aba RECD (RECD) em AAE.

18

AURICAL FreeFit

Guia do Usuário

2. Indique o tipo de adaptador do acoplador que você está usando e se você está usando um molde auricular ou uma
ponta de inserção.
3. Clique em Resposta do Acoplador... (Coupler Response...) no Painel de Controle RECD.
4. Fixe a sonda auricular RECD direita ao acoplador em Aurical® HIT.
A.
B.
C.
D.
E.

Acoplamento RECD
Tubo adaptador do BTE
Adaptador BTE (HA2)
Tubos do transdutor
Porta do tubo transdutor

5. Clique no botão Medir Lado Direito (Measure Right).
6. Conecte a sonda esquerda ao acoplador em Aurical® HIT.
7. Clique no botão Medir Lado Esquerdo (Measure Left).
8. Clique em OK (OK).
9. Remova a sonda do Aurical® HIT e remova o acoplador RECD dos tubos do acoplador BTE.

Em seguida, meça a resposta auricular real:
1. Fixe as sondas ao FreeFit.
2. Realize a calibração do tubo da sonda.
3. Conecte o acoplador RECD à tubulação do molde auricular (ou ponta de inserção de espuma).
A.
B.
C.
D.
E.

Tubos do transdutor
Acoplamento RECD
molde auricular ou ponta de inserção de espuma
Porta do tubo transdutor
Tubo da sonda

4. Posicione os tubos da sonda nos ouvidos do cliente junto dos moldes auriculares ou pontas de inserção de espuma
(consulte Encaixar os tubos no cliente e inserir os tubos da sonda. ► 10).

AURICAL FreeFit
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5. Selecione o ouvido a ser medido.

6. No painel de controle, clique em Resposta Auricular (Ear Response) (ou pressione brevemente o botão de ligar no
FreeFit).
A resposta auricular medida e o RECD são exibidos com seus respectivos gráficos.

13.2

Medindo a Resposta Sem Auxílio
Na tela Sem auxílio (Unaided), meça sem os aparelhos auditivos para determinar a amplificação natural do canal auditivo.
1. Insira o tubo da sonda.
2. Selecione o ouvido a ser medido.

3. Selecione o gráfico.

4. Clique no botão Sem auxílio (Unaided) no Painel de Controle.

Nota • Em uma medição sem auxílio, normalmente esperamos um pico na curva de medição por volta da frequência
de 3kHz de cerca de 10 a 20 dB NPS.

20
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A. UCL
B. Audiograma

13.3

C. Pico por volta de 3 kHz
D. Curva de medição

Medição de Resposta Obstruída
Na tela Resposta Obstruída (Occluded Response), meça os ouvidos com aparelhos auditivos no modo mudo para medir a
oclusão ou abertura do encaixe.
1. Posicione o aparelho auditivo no ouvido do paciente com o tubo da sonda inserido no canal auditivo. Certifique-se de
que o aparelho auditivo está no modo mudo ou desligado.
2. Clique no botão Obstruído (Occluded) no Painel de Controle.
Quando você comparar o REUR ao REOR, você poderá ver o impacto da oclusão no canal auditivo.

13.4

Medição da Resposta Auxiliada
Na tela Auxiliado (Aided), meça o ganho que o aparelho auditivo fornece em relação a um alvo de objetivo previsto da
adaptação.
1. Posicione o aparelho auditivo no ouvido do paciente com o tubo da sonda inserido no canal auditivo.

Nota • Para ajuste baseado no acoplador, selecione o ícone de ajuste baseado no acoplador na barra de ferramentas e encaixe o aparelho auditivo no acoplador em Aurical® HIT (consulte Aurical® HIT no manual).

2. Ligue o aparelho auditivo sem movê-lo.
Todas as funções do aparelho auditivo devem ser deixadas ligadas com o programa de uso geral selecionado.
3. Configure o painel de controle para que execute até 5 sinais. Por exemplo: 3 níveis de entrada para um estímulo de
fala ou semelhante à fala: Baixo (50/55 dB NPS), Médio (65 dB NPS) e Alto (80 dB NPS) mais um estímulo MPO.
4. Apresente os vários níveis de entrada e o sinal MPO separadamente ou em uma sequência.

AURICAL FreeFit
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5. Compare a curva de resposta auxiliada medida aos valores alvo prescritivos (curva tracejada) e a curva de MPO medido
ao UCL. Considere ajustar o MPO (Maximum Power Output - Saída de potência máxima) se indicado por qualquer
relato de desconforto por altura excessiva.
6. Ajuste o aparelho auditivo com o software de adaptação para obter o ganho desejado, repetindo as medições para avaliar os efeitos das mudanças.

A. Botão Sequência
B. Botões de medição para diferentes estímulos
C. Legenda da curva para o botão 1.

D. Curva alvo para MPO.
E. Curva de medição para MPO.
F. Curva de medição e curva alvo para o botão 1.

Você também pode selecionar a visualização OnTarget (OnTarget), que mostra uma exibição em tempo real da
diferença entre a curva alvo e a curva medida. Isso torna mais fácil ajustar a programação de IA.
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Demonstração de funções do aparelho auditivo
Use a tela Redução de Ruído (Noise Reduction) para avaliar e demonstrar as funções de redução de ruído do aparelho auditivo. Cada teste de Redução de Ruído é uma sequência automática que contém duas curvas (com um atraso entre as duas):
•

Curva 1 – uma captura de tela obtida imediatamente antes da Redução de Ruído ocorrer.

•

Curva 2 – uma captura de tela obtida automaticamente após a opção Ativar em sequência selecionada, quando a Redução de Ruído ocorreu.

Para demonstrar a função de Redução de Ruído:
1. Programe o aparelho auditivo para as configurações de Redução de Ruído desejadas.
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2. Configure os botões de medição para demonstrar as condições que você preferir. Para cada botão, selecione a diferença de tempo entre as duas medições (Curva 1 e Curva 2).
3. Clique no botão de medição do painel de controle.
As curvas de instantâneos são exibidas no gráfico e a Redução de Ruído geral é exibida na legenda da curva.
A visualização do Feature-2-Benefit (Feature-2-Benefit) dá a você a oportunidade de ver e exibir a diferença de
ganho em um gráfico de fácil compreensão.
A tela de teste FreeStyle (FreeStyle) é semelhante a outras telas de teste de AAE, mas com várias possibilidades de protocolos de customização.
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Serviço, limpeza e manutenção
Aviso • Não desmonte o AURICAL FreeFit ou o carregador do AURICAL FreeFit em nenhuma circunstância. Entre em
contato com o fornecedor. Peças dentro do AURICAL FreeFit e do carregador do AURICAL FreeFit só devem ser verificadas ou passar por manutenção por pessoal autorizado.

15.1

Serviço
Por motivos de segurança e para não invalidar a garantia, o serviço e reparos de aparelhos eletromédicos devem ser feitos
apenas pelo fabricante do equipamento ou por assistência técnica autorizada. Em caso de defeitos, faça uma descrição detalhada do(s) defeito(s) e entre em contato com seu fornecedor. Não utilize um dispositivo com defeito.

15.2

Limpeza
Use um pano macio ligeiramente úmido com uma pequena quantidade de detergente suave ou lenços com desinfetante
não-cáustico de uso médico aprovado para limpar a unidade e o carregador de acordo com os regulamentos de controle de
infecções locais.
Mantenha a unidade longe de líquidos. Não permita umidade dentro da unidade. Umidade dentro da unidade pode danificar o instrumento e pode resultar em risco de choque elétrico para o usuário ou para o paciente.

Atenção • Nunca submerja as sondas do AURICAL FreeFit em água ou outras soluções de limpeza.

Atenção • Nenhuma parte do AURICAL FreeFit ou de seus acessórios deve passar por autoclavagem ou métodos de
desinfecção termal/esterilização.

Tubos da sonda, guias do tubo e cabos auriculares ou presilhas auriculares
Essas peças estão em contato constante com seus clientes.

AURICAL FreeFit
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•

Tubos da sonda:
A única peça que é inserida no canal auditivo durante testes de PMM é o tubo da sonda. Os tubos são descartáveis e
devem ser usados apenas uma vez por cliente.

•

Guias do tubo e cabos auriculares ou presilhas auriculares:
Use um pano macio ligeiramente úmido com uma pequena quantidade de detergente para limpar os cabos auriculares
ou presilhas auriculares e as guias do tubo.

Eliminação
Não existem requisitos especiais relativos ao descarte do tubos de teste de silicone, ou seja, eles podem ser descartados
de acordo com as regulamentações locais.

15.3

Manutenção
Calibração anual
FreeFit e as sondas do FreeFit devem ser calibradas uma vez por ano pelo departamento de serviço autorizado.

16

Outras referências
Para obter mais informações, consulte a Ajuda online em Otosuite, que contém informações de referência detalhadas
sobre AURICAL FreeFit e os módulos Otosuite.
Para Otosuite obter instruções de instalação, consulte o Otosuite Guia de Instalação, no meio de instalação do Otosuite.
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Especificações técnicas
AURICAL FreeFit
Identificação de tipo
AURICAL FreeFit é do tipo 1053 da Natus Medical Denmark ApS

Interface
Interface

Transferência de dados sem fio via Bluetooth para o PC, versão 2.0 + EDR,
classe 2 (10 metros/33 pés).

Antena BT
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Antena BT:

Antena multicamadas de chip de 2,4 GHz

Ganho da antena:

2 dBi

Impedância da antena:

50 Ohm

AURICAL FreeFit
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O dispositivo suporta padrões Bluetooth SIG e usa recursos e funções de periféricos conectados, como exibir o status de trabalho no console de uma conexão Bluetooth.
O dispositivo com tecnologia Bluetooth, que opera na mesma faixa de espectro nos 2.400 GHz-2.4835 GHz (banda ISM)
como tecnologia Classic Bluetooth, usa 79 canais de 1 MHz de largura da tecnologia Bluetooth. Dentro do canal, os dados
são transmitidos usando modulação de mudança de frequência Gaussiana (GFSK), semelhante ao esquema de taxa básica do
Classic Bluetooth. A taxa de bits é 1 Mbit/s.

Fonte de alimentação
Tipos de bateria:

Recarregável, Ni-MH, AA (R6) 1,2V, 1 pç.(Use apenas baterias recarregáveis fornecidas pela Otometrics). Também pode ser usado com pilha alcalina AA (R6)
1,2V, 1 pç.

Tensão de alimentação da bateria:

Nom. 1,30 V,
Máx. 1,65 V,

Partida mínima:

1,10 V (Medido com carga do instrumento)

Mín. quando em funcionamento:

1,00 V

Nível baixo do indicador de bateria:

Quando restarem aproximadamente 30 minutos de tempo de funcionamento
da bateria.

Vida estimada da bateria:

5 horas de uso contínuo. (Isso é baseado em um cenário de uso típico. O uso
real pode influenciar o tempo de vida da bateria).

Acessórios
•

Software de teste. Consulte o AURICAL FreeFit Manual de manutenção.

Unidade do carregador

Nota • Este manual descreve a montagem e uso da unidade do carregador tipo 1053. Se você usar a unidade de altofalante AURICAL para carregar seu FreeFit, consulte as especificações técnicas no manual para Aurical® Aud.

Identificação de tipo
A unidade do carregador é tipo 1053 da Natus Medical Denmark ApS

Fonte de alimentação
Tensão de entrada nominal:

9 V DC

Tensão de entrada mín.:

6,5 V DC

Tensão de entrada máx.:

12 V CC

Consumo de energia máximo enquanto
carregando:

300 mA (a 9 V de tensão de entrada)

Consumo de energia máximo quando não 60 mA (a 9 V de tensão de entrada)
carregando:

AURICAL FreeFit
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Adaptador de alimentação externa
Fonte de alimentação: BRIDGEPOWER
CORP, MENB1010A0903B01

Faixa de tensão de entrada: 100-240 V AC, 50-60 Hz
Faixa de tensão de saída: 9 V CC, 1,10 A

Fonte de alimentação: DONGGUAN
SHILONG FUHUA ELECTRONIC CO., LTD.,
UE08WCP-090056SPA

Faixa de tensão de entrada: 100-240 V AC, 50-60 Hz
Faixa de tensão de saída: 9 V DC, 0,56 A

Fonte de alimentação: DONGGUAN
SHILONG FUHUA ELECTRONIC CO., LTD.,
UES06WNCP-090060SPA

Faixa de tensão de entrada: 100-240 V AC, 50-60 Hz
Faixa de tensão de saída: 9 V DC, 0,6 A

Use apenas o adaptador de alimentação fornecido com o instrumento.

Ambiente de funcionamento
Modo de funcionamento:

Contínuo.

Temperatura:

+15 °C a +35 °C (59 °F a +95 °F)

Umidade relativa:

30 a 90%, sem condensação

Tempo de aquecimento:

< 1 min.

Pressão de ar

600 hPa a 1060 hPa

Operação em temperaturas abaixo de -20 °C ou acima de +60 °C pode causar danos permanentes.

Armazenamento e manipulação
Temperatura:

-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)

Umidade relativa:

< 90%, sem condensação

Pressão de ar

500 hPa a 1060 hPa

Dimensões
AURICAL FreeFit (HxWxD):

23 mm x 350 mm x 230 mm (0,91 x 13,7 x 9,1 polegadas)

Unidade do carregador (HxWxD):

280 mm x 180 mm x 230 mm (11,4 x 7,1 x 9,1 polegadas) (com placa de mesa
montada)
340 mm x 180 mm x 230 mm (13,8 x 7,1 x 9,1 polegadas) (com placa de
parede montada)

Peso
AURICAL FreeFit:

0,180 kg/0,40 lb

Unidade do carregador:

0,700 kg/1,54 lb

Desempenho essencial
Aurical® FreeFit não possui desempenho essencial e dessa forma, os requisitos aplicáveis são indicados a seguir:
•

Segurança básica como definida pela IEC 60601-1

Todas as informações requeridas pela IEC 60601-1-2:2007, #5.2.2.1-#5.2.2.10 está disponível no Aurical® FreeFit Guia do
Usuário.
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Normas
Medição do ouvido real:

EN 61669, ISO 12124

Segurança:
IEC 60601-1, UL 60601-1, CAN/CSA -C22.2 NO 601.1-90
AURICAL FreeFit: IEC 60601-1, Alimentada Internamente, Tipo BF, IPX
0
EMC:

IEC 60601-1-2:2014 e EN 60601-1-2:2015
IEC 60601-1-2:2007 e EN 60601-1-2:2007
EN 300 328-2, EN 301 489-17

17.1

Acessórios
Os acessórios padrão e os acessórios opcionais podem variar conforme o país - consulte o distribuidor local.
•

Sondas REM (2 peças) - comprimento do cabo de aproximadamente 20 cm (7.9 polegadas)

•

Sondas RECD - curta (2 peças) - comprimento do cabo aproximadamente 20 cm (7.9 polegadas)

•

Sonda RECD - longa (1 peça) - comprimento do cabo aproximadamente 150 cm (5 pés)

•

Tubos da sonda REM (50 unidades)

•

Cabos auriculares de silicone (50 unidades)

•

Presilhas para Ouvido

•

SoundHub 100

•

Fone de ouvido, semifechado (cliente) - extensão do cabo aproximadamente 250 cm (8 pés)

•

Fone de ouvido, aberto (vendedor) - extensão do cabo aproximadamente 200 cm (6.5 pés)

•

Microfone de mesa (gravação) - extensão do cabo aproximadamente 300 cm (100 pés)

•

NOAHlink tiras

•

Clipes de velcro

•

Cabo adaptador de divisor em Y

•

Suporte de tubo REM

•

Otosuite DVD

•

Dongle Bluetooth OTOair

•

Kit de encaixe RECD (tubulação e acoplamento)

•

Kit de início da extremidade auricular RECD

•

AURICAL FreeFit Manual de referência

•

AURICAL FreeFit Guia do Usuário
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Avisos de advertência
Este manual contém informações e avisos que devem ser seguidas para garantir o desempenho seguro dos dispositivos e do
software cobertos por este manual . As regras e regulamentos locais, quando aplicáveis, devem ser sempre cumpridos.
AURICAL FreeFit deve ser utilizado apenas com os tipos de bateria recomendados, consulte Alimentação do
dispositivo ► 6.
Coloque a bateria, conforme indicado, no compartimento de bateria.
Se você estiver usando uma bateria alcalina, não tente carregar seu AURICAL FreeFit. Sua bateria alcalina
pode estar danificada e vazar, e isso pode causar danos ao AURICAL FreeFit. Posicione o FreeFit na unidade do
carregador apenas se o AURICAL FreeFit contiver uma bateria recarregável.
As baterias devem ser removidas se o equipamento não for ser utilizado durante algum tempo.
AURICAL FreeFit deve ser carregado usando a unidade do carregador tipo 1053 ou a unidade de alto-falante
AURICAL tipo 1081 do Otometrics.
A menos que você esteja carregando o AURICAL FreeFit com a unidade de alto-falante Aurical® Aud, que tem
uma unidade de alimentação medicamente isolada, não tente usar o AURICAL FreeFit com clientes enquanto
está colocado na unidade do carregador.
1. Não há peças que permitem manutenção pelo usuário dentro do gabinete do dispositivo ou carregador. Por motivos
de segurança e para não invalidar a garantia, o serviço e reparos de aparelhos eletromédicos devem ser feitos apenas
pelo fabricante do equipamento ou por assistência técnica autorizada. Em caso de defeitos, faça uma descrição detalhada do(s) defeito(s) e entre em contato com seu fornecedor. Não utilize um dispositivo com defeito.
2. Mantenha a unidade longe de líquidos. Não permita umidade dentro da unidade. Umidade dentro da unidade pode
danificar o instrumento e pode resultar em risco de choque elétrico para o usuário ou para o paciente.
3. Não utilize o instrumento na presença de agentes inflamáveis (gases) ou em ambiente rico em oxigênio.
4. Pode ocorrer ruído indesejado se o dispositivo for exposto a um campo de rádio forte. Esse ruído pode interferir com
o desempenho do dispositivo. Muitos tipos de dispositivos elétricos, por exemplo, telefones celulares, podem gerar
campos radioelétricos. Recomendamos que a utilização desses dispositivos na proximidade do AURICAL FreeFit seja restringida.
5. Mudanças ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante poderão anular a autoridade do usuário de
operar o equipamento.
6. Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites de um dispositivo digital Classe B de
acordo com a parte 15 das Regras FCC. Esses limites têm a finalidade de fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e se não for instalado e usado de acordo com as instruções poderá causar interferência prejudicial nas
comunicações de rádio. No entanto, não existe garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento realmente causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, o que pode
ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência com uma ou
mais das seguintes medidas:
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–

Reoriente ou reposicione a antena receptora.

–

Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.

–

Conecte o equipamento em uma tomada de um circuito diferente daquele em que o receptor estiver conectado.

–

Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experimentado para obter ajuda.

AURICAL FreeFit
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7. Para uso no Canadá: Para evitar interferência de rádio no serviço licenciado, este dispositivo destina-se a ser operado
em recinto fechado e distante das janelas para fornecer o máximo de blindagem. Equipamento (ou sua antena de transmissão) que estiver instalado em área aberta está sujeito a licenciamento.
8. Nenhuma peça pode ser ingerida, queimada ou usada de qualquer maneira para outros propósitos além das aplicações
definidas na seção Uso Pretendido deste manual.
9. O dispositivo e a unidade do carregador podem ser descartados como lixo eletrônico normal de acordo com as regulamentações locais. Investigue as regulamentações locais com relação ao descarte de baterias alcalinas e recarregáveis.
10. Por motivos de segurança e devido aos efeitos na EMC, os acessórios conectados às conexões de saída do equipamento
devem ser idênticos ao tipo fornecido com o sistema.
11. É recomendável realizar calibração anual nos acessórios que contêm transdutores. Além disso, é recomendável realizar
calibração se o equipamento sofrer algum dano potencial (por exemplo, os fones de ouvido caírem no chão).
12. Para estar em conformidade com a EN 60601-1-1, o computador e a impressora devem ser colocados fora do alcance
do cliente, ou seja, no mínimo a uma distância de 1,5 metro/5 pés.
13. Recomendamos que o dispositivo não seja empilhado com outros equipamentos nem colocado em local sem ventilação, pois isso poderá afetar o desempenho do dispositivo. Caso seja empilhado ou colocado lado a lado com outro
equipamento, garanta que a operação do dispositivo não seja afetada.
14. nos Estados Unidos da América, as leis federais permitem a venda deste dispositivo apenas a médicos licenciados ou
por sua prescrição.
15. É recomendável instalar a unidade em um ambiente que minimize a quantia de eletricidade estática. Por exemplo, é
recomendável manta antiestática.
16. A unidade do carregador deverá ser mantida longe da área do cliente.
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Notas sobre EMC (compatibilidade eletromagnética)
•

AURICAL FreeFit faz parte de um sistema médico elétrico, estando assim sujeito a precauções especiais de segurança.
Por este motivo, as instruções de instalação e de funcionamento fornecidas neste documento devem ser seguidas atentamente.

•

Os dispositivos de comunicação de alta-frequência portáteis e móveis, tais como telefone celular, podem interferir
com o funcionamento do AURICAL FreeFit.

IEC 60601-1-2:2014 e EN 60601-1-2:2015
Orientação e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas para todos os equipamentos e sistemas
AURICAL FreeFit é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do AURICAL FreeFit deverá assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de emissões

AURICAL FreeFit

Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

29

Guia do Usuário

Emissões RF

Grupo 1

CISPR11

AURICAL FreeFit utilize energia de RF apenas no seu funcionamento interno. Assim, as emissões
RF são muito baixas e não é provável que causem quaisquer interferências em equipamento eletrônico nas imediações.

Emissões RF

Classe B

CISPR11

AURICAL FreeFit é adequado para utilizar em todos os ambientes, incluindo os domésticos e os
conectados diretamente com rede pública de alimentação de baixa tensão que abastece edifícios residenciais.

Emissões de harmônicas IEC

Não aplicável

61000-3-2
Flutuações de ten-

Não aplicável

são/emissões com tremulação
IEC 61000-3-3

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética para todos os equipamentos e sistemas
AURICAL FreeFit é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do AURICAL FreeFit deverá assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

IEC 60601
Descarga eletrostática (ESD)

Contato +/- 8 kV

Contato +/- 8 kV

O chão deve ser de madeira, concreto ou azulejo cerâ-

IEC 61000-4-2

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

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

mico. Se o piso for coberto com material sintético, a

+/- 8 kV, +/- 15 kV ar

+/- 8 kV, +/- 15 kV ar

umidade relativa deve ser, pelo menos, 30%.

Transiente elétrico rápi-

+/- 2 kV para linhas de ali-

+/- 2 kV para linhas de ali-

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

do/explosão

mentação de energia

mentação de energia

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV para linhas de entra-

+/- 1 kV para linhas de entra-

da/saída

da/saída

Oscilação

+/- 1 kV linha(s) para linha(s)

+/- 1 kV linha(s) para linha(s)

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV linha(s) para terra

Não aplicável

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

+/- 2 kV DC de entrada de linha(s)

Não aplicável

para terra

+/- 1 kV DC de entrada de linha(s)

+/- 1 kV DC de entrada de linha(s)

para linha(s)

para linha(s)

Não aplicável

Linhas de E/S +/- 2 kV para terra
Quedas de tensão, curtas

0 % U ; 0,5 ciclo

0 % U ; 0,5 ciclo

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

interrupções e variações de

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

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

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

tensão nas linhas de entrada

e 315°

e 315°

Se o usuário do AURICAL FreeFit requer operação con-

de alimentação de energia

0 % U ; 1 ciclo

0 % U ; 1 ciclo

tínua durante interrupções de energia da rede elétrica é

IEC 61000-4-11

e

e

recomendável que o AURICAL FreeFit seja alimentado

T
T

linhas de entrada de ali-

T

70 % U ; 25/30 ciclos

70 % U ; 25/30 ciclos

Estágio único: a 0°

Estágio único: a 0°

0 % U ; 250/300 ciclos

0 % U ; 250/300 ciclos

T

Interrupções de tensão nas

T

T

T

por bateria ou fonte de alimentação ininterrupta.

T

mentação de energia
IEC 61000-4-11

30

AURICAL FreeFit

Guia do Usuário

Campo magnético da fre-

30 A/m

quência de alimentação

Nenhuma entrada relevante que

Os campos magnéticos da frequência de potência

possa ser afetada

devem ter níveis característicos de um local normal num

(50/60 Hz)

ambiente comercial ou hospitalar normal.

IEC 61000-4-8
U

T é a tensão de rede AC anterior à aplicação do nível de teste.

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética - para equipamentos e sistemas em ambientes de tratamento de saúde
AURICAL FreeFit é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do AURICAL FreeFit deverá assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

IEC 60601
RF conduzido

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz a 80 MHz

150 kHz a 80 MHz

6 V rms

6 V rms

Faixas ISM e Amador

Faixas ISM e Amador

RF irradiada

10 V/m

10 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz a 2,7 GHz

80 MHz a 2,7 GHz

3 V/m

3 V/m

80 MHz a 2,7 GHz

80 MHz a 2,7 GHz

Campos de proximidade de

27 V/m

27 V/m

A distância de separação entre peças eletrônicas de

comunicação sem fio RF

386 MHz

386 MHz

AURICAL FreeFit e equipamentos de comunicação sem

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

IEC 61000-4-3

fio RF deve ser maior do que 30 cm (11,8 polegadas).

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequências mais elevada.
Nota 2: Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

IEC 60601-1-2:2007 e EN 60601-1-2:2007
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Orientação e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas para todos os equipamentos e sistemas
AURICAL FreeFit é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do AURICAL FreeFit deverá assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Emissões RF

Grupo 1

AURICAL FreeFit utilize energia de RF apenas no seu funcionamento interno. Assim, as

CISPR11

emissões RF são muito baixas e não é provável que causem quaisquer interferências em
equipamento eletrônico nas imediações.

Emissões RF

Classe B

AURICAL FreeFit é adequado para utilizar em todos os ambientes, incluindo os domésticos

CISPR11

e os conectados diretamente com rede pública de alimentação de baixa tensão que abastece edifícios residenciais.

Emissões de harmônicas IEC 61000-3-2

Não aplicável

Flutuações de tensão/emissões com tre-

Não aplicável

mulação IEC 61000-3-3

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética para todos os equipamentos e sistemas
AURICAL FreeFit é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do AURICAL FreeFit deverá assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade Ambiente eletromagnético - orientação

IEC 60601

Descarga eletrostática (ESD)
IEC 61000-4-2

+/- 6 kV contato

+/- 6 kV contato

O chão deve ser de madeira, concreto ou azulejo cerâmico. Se o piso for coberto

+/- 8 kV ar

+/- 8 kV ar

com material sintético, a umidade relativa deve ser, pelo menos, 30%.

3 A/m

Os campos magnéticos da frequência de potência devem ter níveis característicos

Campo magnético da fre- 3 A/m
quência de alimentação

de um local normal num ambiente comercial ou hospitalar normal.

(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8
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Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética -- para equipamentos e sistemas NÃO relacionados com sistemas de suporte vital
AURICAL FreeFit é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do AURICAL FreeFit deverá assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

3 V/m

Os equipamentos de comunicações de RF por-

IEC 60601
RF irradiada

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz a 2,5 GHz

táteis e móveis não deverão ser utilizados mais
perto de qualquer parte do AURICAL FreeFit,
incluindo cabos, do que a distância calculada
recomendada pela equação aplicável à frequência do transmissor.
Distância de separação recomendada:
d = 1.2

para 80 MHz a 800 MHz

d = 2.3

para 80 MHz a 2.5 GHz,

onde P é a potência nominal de saída máxima
do transmissor em watts (W), de acordo com o
fabricante do transmissor, e d é a distância de
separação recomendada em metros (m).
As forças de campo dos transmissores de RF
fixos, de acordo com o determinado por um
inquérito eletromagnético local, a deverão ser
inferiores ao nível de conformidade de cada
faixa de frequências. b
Pode ocorrer interferência na proximidade do
equipamento marcado com este símbolo:

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequências mais elevada.
Nota 2: Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
a. As forças dos campos de transmissores fixos, como estações de base para rádio-telefones (celulares/sem fios) ou rádios móveis terrestres, rádios amadores,
emissões de rádio AM e FM e emissões de TV, não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores RF fixos, deve ser considerado um exame eletromagnético do local. Se a força de campo medida no local onde o AURICAL FreeFit é utilizado exceder o nível de conformidade de RF aplicável referido acima, deverá ser verificada a operação normal do AURICAL FreeFit. Se forem observados desempenhos
anormais, podem ser necessárias medidas adicionais, tais como a reorientação ou a recolocação do AURICAL FreeFit.
b. Acima da faixa de frequências de 150 kHz a 80 MHz, as forças dos campos devem ser inferiores a 3 V/m.

As distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis e o AURICAL FreeFit.
O AURICAL FreeFit é destinado a ser utilizado em um ambiente eletromagnético em que as perturbações de RF irradiada são controladas. O cliente ou o usuário
do AURICAL FreeFit pode ajudar a prevenir a interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicações de RF portáteis e móveis (transmissores) e o AURICAL FreeFit segundo o recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicações.
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Potência nominal de saída máxima do transmissor

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor

W

m
80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,23

0,1

0,38

0,73

1

1,2

2,3

10

3,8

7,3

100

12

23

Para transmissores com potência nominal máxima de saída que não estejam listados acima, a distância de separação d recomendada em metros (m) pode ser estimada utilizando a equação aplicável para a frequência do transmissor, em que P é a potência nominal máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo
com o fabricante do transmissor.

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequências mais elevada.
Nota 2: Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e
pessoas.

20

Definição dos símbolos
Equipamento eletrônico abrangido pela Diretiva 2012/19/EU do Parlamento Europeu e Conselho de 4
de julho de 2012 sobre descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE).
Todos os produtos elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores deverão ser separados no final da sua
vida útil. Este requisito aplica-se na União Europeia. Não elimine estes produtos como resíduos domésticos não separados.
Pode devolver o seu dispositivo e acessórios à Natus, ou a qualquer fornecedor de Natus. Pode também
entrar em contato as autoridades locais para obter conselhos sobre descarte.
Identifica a posição correta da bateria dentro do compartimento de bateria.
Pode ocorrer interferência nas proximidades do dispositivo. As regulamentações locais e as precauções
para outros equipamentos no ambiente deverão sempre ser seguidas para evitar interferência.
A distância de separação deste dispositivo com outros dispositivos em conformidade com os requisitos
de imunidade padrão da norma IEC 60601-1-2 é no mínimo 0,35 m/1 pé.
Corrente contínua
Indica que o dispositivo é adequado somente para corrente contínua.
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Na França é permitido somente para usar em dispositivos em recinto fechado.

Atenção
Indica a necessidade de que o usuário consulte as instruções de uso para informações cautelares importantes, como avisos e precauções que não podem, por vários motivos, ser apresentados no próprio dispositivo médico.
Siga as instruções de uso

Consulte as instruções de uso
Indica a necessidade do usuário consultar as instruções de uso.
Parte aplicada do Tipo BF
Cumpre os requisitos de Tipo BF da IEC 60601-1.
Marcação CE de conformidade
Marca de certificação que indica conformidade com os regulamentos e diretrizes aplicáveis para o Espaço
Econômico Europeu.
Em conformidade com a Diretiva de Equipamentos de Terminais de Telecomunicações e Equipamentos
de Rádio 1999/5/EC.
A instalação deve ser realizada de acordo com a norma Medical Electrical Systems cláusula 16 em IEC
60601-1 (3º), AAMI ES60601-1 e CSA C22.2 NO. 60601-1-08-CAN/CSA. As determinações complementares sobre a confiabilidade dos sistemas eletromédicos.
É uma regra geral para todo equipamento elétrico usado nas proximidades do cliente que:
•

O equipamento conectado deve ser compatível com IEC 60601-1 (3rd).

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras FCC. A operação está sujeita às duas
condições seguintes:
•

Este dispositivo não deve causar interferência prejudicial.

•

Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação indesejável.

O termo "IC" antes da certificação/número de registro significa que as especificações técnicas da Industry
Canada foram atendidas.
Marcação de conformidade com o InMetro e UL
Cumpre a Norma Brasileira de Segurança para equipamentos médicos: ABNT NBR IEC 60601-1.
Não reutilizar.
Indica um dispositivo médico destinado a um uso ou a um único paciente durante um único procedimento.
Usado em caixas de diálogo com a mensagem de erro se o programa do software falhar. Consulte as informações detalhadas na caixa de diálogo.
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Fabricante e data de fabricação.

21

Fabricante
Natus
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dinamarca
+45 45 75 55 55
www.natus.com

Distribuidor Autorizado no Brasil
GN Resound Produtos Médicos LTDA
Rua do Paraiso, 139 - 6/8 E 9 andar
São Paulo - SP 04103-000
Brasil
11 3016 8387 ou 11 3016 8389

21.1

Responsabilidade do fabricante
O fabricante é considerado responsável pelos efeitos na segurança, na confiabilidade e no desempenho do equipamento
somente se:
•

Todas as operações de montagem, extensões ou regulações, modificações ou reparos, forem efetuadas pelo fabricante
do equipamento ou por pessoal autorizado pelo fabricante.

•

A instalação elétrica à qual o equipamento está ligado atende aos requisitos de EN/IEC.

•

O equipamento deve ser usado de acordo com as instruções de uso.

O fabricante reserva-se o direito de negar qualquer responsabilidade pela segurança de funcionamento, confiabilidade e
desempenho do equipamento mantido ou reparado por outras partes.
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