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Apparatbeskrivelse

1.1

Kort beskrivelse
AURICAL FreeFit er en fire-kanals frekvensanalyseenhed, der anvendes til måling af lydtryksniveauet tæt på testpersonens
trommehinde samt uden for øret ved pinna i begge ører på samme tid.
AURICAL FreeFit må kun oplades med en opladningsenhed af typen 1053 eller 1081 AURICAL højttalerenhed fra Natus.

Opladningsenhed af typen 1053

AURICAL-højttalerenhed med oplader

Bemærk • Denne manual beskriver montering og brug af en opladningsenhed af typen 1053. Hvis du bruger AURICAL
højttalerenheden til at oplade FreeFit, henvises du til manualen til AURICAL Aud.

Bemærk • Se manualen til AURICAL Synlig tale og Rådgivning og simuleringer-modulet for at få information om
softwaren Rådgivning og simuleringer.

Du bruger Otosuite PMM-modulet og Rådgivning og simuleringer-modulet til at betjene AURICAL FreeFit. AURICAL
FreeFit kan ikke bruges uden Otosuite-softwaren.

1.2

Princip for fysisk betjening
Aurical® FreeFit anvender højttalere til at generere referencelydtryk. Ved at placere indbyggede mikrofoner tæt på
testpersonens trommehinder samt uden for øret anvendes de fire kanaler til måling af lydtryksniveauet tæt på
testpersonens trommehinde samt uden for øret i begge ører på samme tid. På denne måde giver FreeFit og PMMmodulet dig mulighed for at udføre ægte binaurale målinger, der giver dig værdifuld information, når du justerer
høreapparatets indstillinger i leverandørens tilpasningssoftware.
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Tilsigtet anvendelse
Brugere: audiologer, audiologiassistenter, øre-næse-hals-læger, logopæder og andet sundhedsfagligt personale.
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Anvendelse: til visualisering af det forstærkede signal, som registreres i øret, med referenceinformation, som f.eks.
målkurver til at etablere et objektivt grundlag for justering af høreapparatets indstillinger.

2.1

Typografiske konventioner
Brug af Advarsel, Forsigtig og Bemærk
For at henlede læserens opmærksomhed på oplysninger om sikker og korrekt brug af apparatet eller softwaren gør
manualen brug af sikkerhedssætninger som følger:

Advarsel • Angiver, at der er risiko for dødsfald eller alvorlige skader på brugeren eller patienten.

Forsigtig • Angiver, at der er risiko for skader på brugeren eller patienten eller for beskadigelse af data eller apparatet.

Bemærk • Angiver, at du skal være særligt opmærksom.

Hvis du gerne vil have en gratis trykt kopi af brugerdokumentationen, skal du kontakte Natus Medical Denmark ApS
(www.natus.com).
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Udpakning
1.

Pak forsigtigt apparatet ud.
Når du pakker apparatet og tilbehøret ud, er det en god ide at gemme det indpakningsmateriale, det blev leveret i.
Hvis du får brug for at sende apparatet til reparation, vil den originale indpakning beskytte apparatet mod skader
under transporten.

2.

Undersøg udstyret visuelt for eventuelle skader.
I tilfælde af skader må apparatet ikke anvendes. Kontakt din lokale distributør for at få hjælp.

3.

Kontroller, at du har modtaget alle nødvendige dele og tilbehør, der er beskrevet på pakkelisten. Hvis der mangler
noget i pakken, skal du kontakte din distributør.

AURICAL FreeFit
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Installation

Installation til brug på bord
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Vægmontering

Montering af NOAHLink-opladeren på
bundpladen til AURICAL FreeFitopladeren

Strømforsyning til apparatet
Forsigtig • Brug kun følgende batterityper:
Genopladelige, Ni-MH, AA (R6) 1,2 V, 1 stk. (Anvend kun genopladelige batterier leveret af Natus). Kan også
anvendes med Alkaline AA (R6) 1,5 V, 1 stk.

A. Tryk for at åbne
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5.1

Opladning af batteriet med opladningsholderen
Advarsel • Hvis du anvender et alkalinebatteri, skal du undlade at oplade din AURICAL FreeFit. Dit
alkalinebatteri kan blive ødelagt og lække, hvilket kan beskadige AURICAL FreeFit. Anbring kun FreeFit i
opladningsenheden, hvis AURICAL FreeFit indeholder et genopladeligt batteri.
Batterierne bør fjernes, hvis udstyret ikke skal bruges i et stykke tid.

Forsigtig • Brug kun strømforsyningen, der er anført under Tekniske specifikationer, Strømforsyning. Se
Tekniske specifikationer ► 24.

Bemærk • Udskift det genopladelige batteri én gang om året. Nye batterier skal købes hos Natus.
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Tænd og sluk for AURICAL FreeFit
Advarsel • Medmindre du oplader AURICAL FreeFit med Aurical® Aud-højtaleren, som har en medicinsk isoleret
strømforsyningsenhed, må du ikke bruge AURICAL FreeFit med testpersoner, når den er placeret i
opladningsenheden.

Tænd for AURICAL FreeFit
Tryk og hold tænd/sluk-knappen øverst på apparatet nede, indtil statusindikatoren tændes. Statusindikatoren lyser i
ca. 3 sekunder og blinker derefter periodisk.

Sluk for AURICAL FreeFit
Tryk og hold tænd/sluk-knappen øverst på apparatet nede, indtil statusindikatoren slukkes.

AURICAL FreeFit
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A. Tænd/sluk-knap
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Tilslutning af AURICAL FreeFit til PMM
Når du bruger PMM for første gang, skal du køre Hjælpeprogram til konfiguration for at opsætte forbindelsen mellem
AURICAL FreeFit og PMM.
Når du har konfigureret PMM for første gang, og hvis FreeFit er tændt, når du åbner kontrolpanelet i PMM, opretter FreeFit
automatisk forbindelse til PMM. I modsat fald skal du tilslutte FreeFit på følgende måde:
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1.

Tænd for FreeFit.

2.

På værktøjslinjen i PMM skal du klikke på Kontrolpanel (Control Panel).

3.

I kontrolpanelet skal du klikke på Tilslut (Connect).

AURICAL FreeFit-prober
Probe med originalt tilbehør

A.
B.
C.
D.

8

Probeslangeport
Markeringsring
Øresnor
Probeslangeophæn
g

E. Probeslange
F. Transducerslangeport (kun RECD-probe)
G. Probehus
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Probe med tilbehør til probeforbedring

A. Probeslangeport
B. Markeringsring
C. Probeslangeophæn

E. Probeslange med millimetermarkeringer
F. Transducerslangeport (kun RECD-probe)
G. Probehus

g
D. Ørekrog

Øresnoren eller ørekrogen bruges til at hænge proben under testpersonens øre. Probeslangen indsættes i ørekanalen i
forbindelse med målinger med probemikrofon. Probeslangen er udstyret med en sort markeringsring til markering af, hvor
langt slangen skal indsættes i øret. Probeslangeholderen bruges til at stabilisere probeslangens position. Inden du foretager
RECD-målinger, skal du montere en transducerslange på transducerslangens port.

8.1

Tilpasning af probeslanger på proberne
AURICAL FreeFit leveres med en pose probeslanger af silikone.

Sådan monteres en probeslange på proben
Monter en probeslange i probeslangeporten (tyndt metalrør) øverst på probehuset. Skub og vrid forsigtigt probeslangen så
langt som muligt ned over porten.

8.2

Kalibrering af probeslangerne
Bemærk • Brug en ny probeslange til hver testperson for at forhindre krydsinfektion.

1.

Monter en ny probeslange på proben.

2.

Isæt den ledige ende af probeslangen i testlokationen på proben.

AURICAL FreeFit
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A. Probeslange
B. Testlokation for kalibrering af probeslange

3.

Sørg for, at AURICAL FreeFit er sluttet til PMM.

4.

Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen på AURICAL FreeFit.
Dialogboksen Kalibrering af probeslange (Probe Tube Calibration) vises, og kalibreringen starter automatisk.
Alternativt kan du starte guiden vha. ikonet på værktøjslinjen. I RECD vil tryk på tænd/sluk-knappen starte en
øremåling.

5.

8.3

Hvis slangekalibreringen mislykkes, skal du kontrollere, om slangen er blokeret (bøjet eller tilstoppet) og forsøge at
fjerne kilder til baggrundsstøj.

Tilpasning af proberne på testpersonen og isætning af probeslangerne
Det er vigtigt, at probeslangen isættes korrekt og på samme måde i testpersonens øre i forbindelse med hver måling.
På voksne og børn på mere end 16 år anbefales det at bruge Probeslange Assistant som en hjælp til anbringelse af
probeslangerne. Alternativt kan du placere slangerne i overensstemmelse med anbefalede afstande.
1.

Placer den sorte markeringsring i den anbefalede afstand fra spidsen af probeslangen.

2.

Hvis referencepunktet på den sorte markeringsring er det intertragale hak, kan du lægge 8 mm til conchadybden.

Bemærk • For at undgå at røre trommehinden skal du tage højde for, at probeslangen ikke må indføres tættere på
trommehinden end 4 mm.
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Bemærk • Længden af ørekanalen kan variere fra land til land og endda afhængigt af patientens fysiske
størrelse, så sørg for, at du tager højde for dette, når du bruger de anbefalede afstande.

Bemærk • Otoskopi anbefales specifikt hos børn for at undgå kontakt med trommehinden.

Anbefalede afstande
De anbefalede afstande er baseret på den samlede gennemsnitlige længde af ørekanaler, hvor referencepunktet er
ved ørekanalens åbning.
For mænd

25-29 mm

For kvinder

22-26 mm

Børn fra 6 måneder

18-22 mm

Afstandene er baseret på:

3.

•

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. Dec. 2005; 26(6):636-50.

Anbring øresnorene eller ørekrogene med proberne over testpersonens ører. Juster længden på øresnorene eller
ørekrogene i nødvendigt omfang.

Med originalt probetilbehør

Med tilbehør til probeforbedring

4. Forsigtig!
Isæt forsigtigt probeslangen i ørekanalen, indtil den sorte markeringsring når det intertragale hak.

AURICAL FreeFit
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Værktøjslinjeikoner i PMM og Rådgivning
og simuleringer
De tilgængelige ikoner på værktøjslinjen afhænger af, hvilken testfunktion der er valgt.

Værktøjslinjeikoner i PMM og Rådgivning og simuleringer
Vælg apparat.

Skift mellem visningerne Respons, Forstærkning, REIG og Forventet audiogram med
høreapparat (PAA). (PMM)

Vælg visning:

HL (HL): Høretærskel (HL) eller SPL (SPL): Lydtryksniveau
Vælg audiogramvisning: venstre, begge eller højre

Åbn dialogboksen Tilpasningsdetaljer (Fitting Details). (PMM)

Bemærk • Du skal vælge valgmuligheden Brug OpenREM-kalibrering (Use
OpenREM calibration), hvis du tilpasser et apparat med åben tilpasning.
Åbn vinduet Lyt ved trommehinde (Listen at the Eardrum)/Lyt i coupler (Listen in the
Coupler) for at registrere signalet ved trommehinden eller i coupleren eller overvåge
signalet gennem dine hovedtelefoner.
(PMM)
Vis/skjul felterne Forklaring (Legend) og Overlays (Overlays).

Skift til visningen Feature-2-Benefit (Feature-2Benefit). (PMM - kun FreeStyle)
Start guiden Kalibrering af probeslange.

Skift mellem standardkalibrering og OpenREM-kalibrering. (PMM)

12

AURICAL FreeFit

Brugerguide

Værktøjslinjeikoner i PMM og Rådgivning og simuleringer
Vælg de tidligere målte RECD-værdier. (kun
RECD)
Skift mellem Coupler- og Real Ear-tilpasningstilstand. (PMM)

Vis/skjul visningen OnTarget (OnTarget), der viser forskellen mellem målkurven og
den målte kurve.
(Kun respons med høreapparat)
Åbn vinduet Live video-otoskopi (Live Video Otoscopy) øverst i den aktuelle fane for at
få vist otoskopi-videoer fra Otocam.
(PMM)
Åbn Probeslange Assistant for at få guidet assistance til anbringelse af probeslangen
i patientens ørekanal.
Skift til tilstanden Øverst (On Top).

Klik for at genindlæse det oprindelige
audiogram. (Kun simulatorer)
Vis forventet audiogram med
høreapparat. (Kun
høreapparatssimulator)
Vælg den tekstfil, der skal læses højt.
(Kun rådgivning og simuleringer)
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Simuler høretab
De knapper, der er tilgængelige i kontrolpanelet, afhænger af:
•

Indstillingen Højttalerkanal (Speaker Channel) i Hjælpeprogram til konfiguration (Venstre (Left) eller Højre (Right)
for én højtaler eller Venstre + Højre (Left + Right) for to højtalere)

•

Indstillingen Lydudgang (Sound Output) i Valgmuligheder (Options) (Hovedtelefon (Headphone) eller Højttaler
(Speaker)).

Høretabssimulator - med hovedtelefoner eller to højttalere
Afspil det valgte signal. Mens signalet afspilles, kan du skifte mellem at vise signalet i følgende tilstande:
•

AURICAL FreeFit

uden høretabssimulator eller
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•

med høretabssimulator for begge ører.

Bemærk • Når du bruger hovedtelefoner eller to højttalere, kan du bruge lydstyrkeskyderen til at sænke lydstyrken
i en af højttalerne eller hovedtelefonerne for at kunne vise ét øre ad gangen.

Høretabssimulator - med én højttaler
Afspil det valgte signal. Mens signalet afspilles, kan du skifte mellem at vise signalet i følgende tilstande:

10.1

•

uden høretabssimulator eller

•

med høretabssimulator for de valgte ører. (Hvis du vælger Begge (Both), simuleres
hørelsen eller
høretabet fra begge ører sammen i højttaleren).

Uden simulation

A. Statusindikator
B. Normale HTL'er
C. Testpersons HTL'er

D. Talebanan og talebogstaver (standard-overlays)
E. Uanvendeligt område (standard-overlay)

(inaktiv)
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10.2

Med simulation

Høretab

Høretab

Venst
re

A. Område med mulighed
B. Forventet UCL (ingen

Højre

C. Målt UCL (symboler)
D. Uanvendeligt område (standard-overlay)

symboler)
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Simuler høreapparater
De knapper, der er tilgængelige i kontrolpanelet, afhænger af:
•

Indstillingen Højttalerkanal (Speaker Channel) i Hjælpeprogram til konfiguration (Venstre (Left) eller Højre (Right)
for én højtaler eller Venstre + Højre (Left + Right) for to højtalere)

•

Indstillingen Lydudgang (Sound Output) i Valgmuligheder (Options) (Hovedtelefon (Headphone) eller Højttaler
(Speaker)).

Høreapparatssimulator - med én højttaler
Afspil det valgte signal. Mens signalet afspilles, kan du skifte mellem at vise signalet i følgende tilstande:
•

uden høreapparatssimulator eller

•

med høreapparatssimulator til det valgte øre.

eller

Høreapparatssimulator - med to højttalere
Afspil det valgte signal. Mens signalet afspilles, kan du skifte mellem at vise signalet i følgende tilstande:

AURICAL FreeFit
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•

uden høreapparatssimulator eller

•

med høreapparatssimulator til begge ører.

Høreapparatssimulator - med hovedtelefoner
Afspil det valgte signal. Mens signalet afspilles, kan du skifte mellem at vise signalet i følgende tilstande:
•

uden høreapparatssimulator eller

•

med høreapparatssimulator til det valgte øre eller begge ører.

eller

11.1

Med vs. uden høreapparatssimulator - HL

Uden H.I.

Venst
re

A. Statusindikator
B. Testpersons HTL'er (inaktiv)
C. Tilpasset talebanan og talebogstaver (standard-

overlays)

Uden H.I.

Højre

Uanvendeligt område (standard-overlay)
Spektrum for rådgivning og simuleringer
(standard-overlay)
G. Forventet UCL (ingen symboler)
E.
F.

D. Målt UCL (symboler)

Bruger den tilpassede talebanan til at beskrive begrebet med reduceret dynamisk område og formålet med
komprimering i høreapparater.
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11.2

Med vs. uden høreapparatssimulation - SPL
Uden H.I.

Venst
re

A. Målt UCL (symboler)
B. Forventet UCL (ingen

Uden H.I.

C.

Højre

Testpersons HTL'er

symboler)

11.3

Visningen Forventet audiogram med høreapparat

A. Testpersons HTL
B. Forventet audiogram med høreapparat

AURICAL FreeFit
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I visningen Forventet audiogram med høreapparat vises den traditionelle talebanan i stedet for den tilpassede talebanan.
Når du simulerer anvendelsen af et høreapparat, vises audiogrammet med en sænket tærskel for at vise, at testpersonen
vil have adgang til en større del af lydsignalet og derved bedre adgang til talebananen.
De viste værdier er testpersonens tærskler minus mål-insertion gain.
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Talekortlægning
På skærmbilledet Talekortlægning (Speech Mapping) i Rådgivning og simuleringer (Counseling and Simulations) kan
du udføre målinger med probemikrofonen for at vise, at talelyde, som bliver forstærket af høreapparatet, kan høres og
vises i testpersonens resterende høreområde.
Hvis du bruger AURICAL FreeFit, skal du bruge skærmbilledet FreeStyle (FreeStyle) i PMM til dette formål.
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Udførelse af målinger med probemikrofon
Når du starter en ny session i PMM, skal du sørge for, at tilpasningsparametrene er indstillet korrekt i dialogboksen
Tilpasningsdetaljer (Fitting Details).

Bemærk • Hvis der findes tidligere måledata for den aktuelle patient i systemet, anvendes indstillingerne fra de
seneste målinger automatisk for den nye session for den pågældende patient.

Sådan justeres tilpasningsparametrene
1.

Tryk på F10 for at åbne dialogboksen Tilpasningsdetaljer (Fitting Details).

2.

Vælg den korrekte regel for målkurven.

3.

Udfyld de resterende felter i dialogboksen.

Udførelse af målinger med probemikrofon
Følgende afsnit indeholder beskrivelser af de primære procedurer for PMM:
Måling af RECD ► 18
Måling af Respons uden høreapparat ► 20
Måling af Occluded Response ► 21
Måling af Respons med høreapparat ► 21

13.1

Måling af RECD
Hvis du vil bruge målte RECD-værdier til coupler-baseret tilpasning, kan du måle RECD i PMM på følgende måde:

Måling af coupler-respons:
Spring over denne procedure, hvis du har en gemt coupler-måling.
1.

18

Åbn fanen RECD (RECD) i PMM.
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2.

Angiv hvilken type coupler-adapter, du bruger, og om du bruger en øreprop eller skumisætningsspids.

3.

Klik på Coupler Respons... (Coupler-respons...) i RECD-kontrolpanelet.

4.

Monter den højre RECD-øreprobe på coupleren i AURICAL® HIT.
A.
B.
C.
D.
E.

RECD-coupling
BTE-adapterslange
BTE-adapter (HA2)
Transducerslange
Transducerslangeport

5.

Klik på knappen Mål højre (Measure Right).

6.

Tilslut den venstre probe til coupleren i AURICAL® HIT.

7.

Klik på knappen Mål venstre (Measure Left).

8.

Klik på OK (OK).

9.

Fjern proben fra AURICAL® HIT, og fjern RECD-couplingen fra slangen på BTE-coupleren.

Mål derefter Real Ear response:
1.

Monter proberne på FreeFit.

2.

Udfør kalibreringen af probeslange.

3.

Slut RECD-couplingen til øreproppens slange (eller skumisætningsspids).
A.
B.
C.
D.
E.

4.

AURICAL FreeFit

Transducerslange
RECD-coupling
Øreprop eller skumisætningsspids
Transducerslangeport
Probeslange

Anbring probeslangerne i testpersonens ører sammen med ørepropperne eller skumisætningsspidserne (se
Tilpasning af proberne på testpersonen og isætning af probeslangerne ► 10).
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5.

Vælg det øre, der skal måles.

6.

Klik på Øre respons (Ear Response) i kontrolpanelet (eller tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen på

FreeFit). Den målte Ear Response og RECD vises i deres respektive grafer.

13.2

Måling af respons uden høreapparat
På skærmen Uden høreapparat (Unaided) måles uden brug af høreapparat for at fastslå den naturlige forstærkning i
ørekanalen.
1.

Isæt probeslangen.

2.

Vælg det øre, der skal måles.

3.

Vælg grafen.

4.

Klik på knappen Uden høreapparat (Unaided) på kontrolpanelet.

Bemærk • Ved målingen Uden høreapparat forventes normalt et peak på målekurven på 10-20 dB SPL ved en
frekvens på omkring 3 kHz.

20
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A. UCL
B. Audiogram

13.3

C. Maksimalt niveau omkring 3 kHz
D. Målekurve

Måling af Occluded Response
På skærmen Okkluderet respons (Occluded Response) måles med lyden slået fra på høreapparaterne i ørerne for at måle
tilpasningens okklusion eller åbenhed.
1.

Anbring høreapparatet på patientens øre med probeslangen i ørekanalen. Sørg for, at lyden er slået fra eller skruet
helt ned på høreapparatet.

2.

Klik på knappen Okkluderet (Occluded) på kontrolpanelet.

Når du sammenligner REUR med REOR, vises påvirkningen af okklusionen i ørekanalen.

13.4

Måling af respons med høreapparat
På skærmen Med høreapparat (Aided) måles forstærkningen, som høreapparatet giver i forhold til en specificeret konkret
tilpasningsmålkurve.
1.

Anbring høreapparatet på patientens øre med probeslangen i ørekanalen.

Bemærk • Ved coupler-baseret tilpasning vælges ikonet Coupler-baseret tilpasning på værktøjslinjen, og
høreapparatet monteres på coupleren i Aurical® HIT (se manualen til Aurical® HIT).

2.

Tænd for høreapparatet uden at flytte det.
Alle høreapparatfunktioner skal være slået til, og programmet for almindelig brug skal være valgt.

3.

Konfigurer kontrolpanelet, så det afspiller op til 5 signaler. For eksempel: 3 indgangsniveauer for talestimulus eller
talelignende stimulus: lavt (50/55 dB SPL), gennemsnitligt (65 dB SPL) og højt (80 dB SPL) samt MPO-stimulus.

4.

Præsenter de forskellige indgangsniveauer og MPO-signalet separat eller i én sekvens.

AURICAL FreeFit
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5.

Sammenlign den målte kurve for respons med høreapparat med værdierne for den konkrete tilpasningsmålkurve
(stiplet kurve) og den målte MPO-kurve med UCL. Overvej justering af MPO (Max Output), hvis det indikeres af
ubehag i forhold til lydstyrken.

6.

Juster høreapparatet med tilpasningssoftwaren for at opnå den ønskede forstærkning, og gentag målingerne for at
vurdere effekten af ændringerne.

A. Sekvensknap
B. Måleknapper til forskellige stimuli
C. Kurvetekst for knap 1.

D. Målkurve for MPO.
E. Målekurve for MPO.
F. Målekurve og målkurve for knap 1.

Du kan også vise/skjule visningen OnTarget (OnTarget), der viser forskellen mellem målkurven og den målte
kurve. Det gør det nemmere at justere HI-programmeringen.

14

Gennemgang af høreapparatfunktioner
Brug skærmen Støjreduktion (Noise Reduction) til at vurdere og demonstrere høreapparatets støjreduktionsfunktion.
Alle støjreduktionstest omfatter en automatisk sekvens, som indeholder to kurver (med forsinkelse mellem de to kurver):
•

Kurve 1 – et øjebliksbillede, der tages umiddelbart inden, støjreduktionen træder i kraft.

•

Kurve 2 – et øjebliksbillede, der automatisk tages efter valget af tilpasningsinterval, når støjreduktionen træder i
kraft.

Sådan demonstreres støjreduktionsfunktionen:
1.

22

Programmer høreapparatet til den ønskede støjreduktionsindstilling.
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2.

Konfigurer måleknapper, så de demonstrerer de betingelser, du foretrækker. For hver knap vælges tidsforskellen
mellem de to målinger (Kurve 1 og Kurve 2).

3.

Klik på en måleknap i kontrolpanelet.

Øjebliksbillederne af kurverne vises i grafen og den overordnede støjreduktion vises i kurveteksten.
Visningen Feature-2-Benefit (Feature-2-Benefit) giver dig mulighed for at se og vise forstærkningsforskellen
på en letforståelig graf.
Testskærmen FreeStyle (FreeStyle) er tilsvarende de andre PMM-testskærme, men indeholder flere muligheder for
at tilpasse protokoller.
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Service, rengøring og vedligeholdelse
Advarsel • Du må under ingen omstændigheder skille AURICAL FreeFit eller AURICAL FreeFit-opladeren ad.
Kontakt din leverandør. Kun uddannede teknikere må efterse og arbejde med delene i AURICAL FreeFit og
AURICAL FreeFit-opladeren.

15.1

Service
For din egen sikkerheds skyld og for at sikre, at garantien ikke bortfalder, skal service og reparationsarbejde på
elektromedicinsk udstyr altid udføres af udstyrets producent eller af uddannede teknikere hos autoriserede værksteder. I
tilfælde af fejl på udstyret skal du skrive en detaljeret beskrivelse af fejlen eller fejlene og kontakte din leverandør. Et
defekt apparat må ikke anvendes.

15.2

Rengøring
Brug en blød og let fugtet klud med en lille mængde mildt rengøringsmiddel eller en ikke-kaustisk desinfektionsserviet til
medicinsk brug til at rengøre enheden og opladeren i henhold til lokale bestemmelser for infektionskontrol.
Enheden må ikke komme i berøring med væsker. Der må ikke komme fugt ind i enheden. Fugt i enheden kan beskadige
apparatet, og der kan opstå risiko for elektrisk stød for bruger eller patient.

Forsigtig • AURICAL FreeFit-proben må aldrig nedsænkes i vand eller rengøringsmidler.

Forsigtig • Ingen dele eller tilbehør til AURICAL FreeFit er egnet til autoklavering eller termiske metoder til
desinficering/sterilisering.

Probeslanger, slangeholdere og øresnore eller ørekroge
Disse dele er i konstant kontakt med dine testpersoner.

AURICAL FreeFit
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•

Probeslanger:
Den eneste del, der skal indsættes i ørekanalen under PMM-testen, er probeslangen. Disse slanger er til engangsbrug
og må derfor kun bruges én gang pr. testperson.

•

Slangeholdere og øresnore eller ørekroge:
Brug en blød og let fugtet klud med en lille mængde rengøringsmiddel til at rengøre øresnorene eller ørekrogene
og slangeholderne.

Bortskaffelse
Der findes ingen særlige krav til bortskaffelse af silikonetestslanger. De kan bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.

15.3

Vedligeholdelse
Årlig udskiftning af det genopladelige batteri
Udskift det genopladelige batteri med et nyt genopladeligt batteri (delnummer 031814) hvert år. Yderligere oplysninger
findes i FreeFit-referencemanualen.

Årlig kalibrering
FreeFit og FreeFit-proberne skal kalibreres én gang om året af din autoriserede serviceafdeling.

16

Yderligere referencer
Du kan finde mere information i onlinehjælpen i Otosuite, som indeholder detaljeret referenceinformation om
AURICAL FreeFit og Otosuite-modulerne.
For at få installationsinstruktioner til Otosuite henvises der til Otosuite-installationsvejledningen på Otosuiteinstallationsmediet.

17

Tekniske specifikationer
Typeidentifikation
af AURICAL FreeFit
AURICAL FreeFit er af typen 1053 fra Natus Medical Denmark ApS

Interface
Interface
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Trådløs Bluetooth-dataoverførsel til pc, version 2.0 + EDR, klasse 2
(10 meter/33 fod).
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BT-antenne
BT-antenne:

Chip-flerlagsantenne til 2,4 GHz

Antenneforstærkning:

2 dBi

Antenneimpedans:

50 ohm

Apparatet understøtter Bluetooth SIG-standarderne og arbejder med tilsluttede perifere enheders faciliteter og funktioner,
herunder f.eks. visning af arbejdsstatus, i konsollen via en Bluetooth-forbindelse.
Apparatet med Bluetooth-teknologi, der arbejder i samme spektruminterval imellem 2.400 GHz-2.4835 GHz (ISM-båndet)
som den klassiske Bluetooth-teknologi, anvender Bluetooth-teknologiens 79 1-MHz brede kanaler. Inden for selve
kanalen overføres data ved hjælp af Gaussian frequency shift modulation (GFSK), hvilket minder om den klassiske
Bluetooths Basic Rate-model. Bit-hastigheden er 1 Mbit/s.

Strømforsyning
Batterityper:

Genopladelige, Ni-MH, AA (R6) 1,2 V, 1 stk. (Anvend kun genopladelige
batterier leveret af Natus). Kan også anvendes med Alkaline AA (R6) 1,5 V, 1
stk.

Batteriforsyningsspænding:

Nom. 1,30
V, Maks.
1,65 V,

Min. opstart:

1,10 V (målt med instrumentbelastning)

Min. under kørsel:

1,00 V

Indikator for lavt batteriniveau:

Når der er strøm til ca. 30 minutters driftstid tilbage i batteriet.

Anslået batterilevetid:

5 timers kontinuerlig anvendelse. (Dette er baseret på en typisk driftssituation.
Den reelle brug kan påvirke batteriets levetid).

Tilbehør
•

Testsoftware. Se servicemanualen til AURICAL FreeFit.

Opladningsenhed

Bemærk • Denne manual beskriver montering og brug af en opladningsenhed af typen 1053. Hvis du bruger AURICAL
højttalerenhed til at oplade din FreeFit, skal du se de tekniske specifikationer i manualen til Aurical® Aud.

Typeidentifikation
Opladningsenheden er af typen 1053 fra Natus Medical Denmark ApS

Strømforsyning
Nominel indgangsspænding:

9 V DC

Min. indgangsspænding:

6,5 V DC

Maks. indgangsspænding:

12 V DC

Maks. strømforbrug under opladning: 300 mA (ved 9 V indgangsspænding)

AURICAL FreeFit
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Maks. strømforbrug, når der ikke
oplades:

60 mA (ved 9 V indgangsspænding)

Ekstern strømadapter
Strømforsyning: BRIDGEPOWER CORP,
MENB1010A0903B01

Indgangsspændingsområde: 100-240 V AC, 50-60
Hz, udgangsspændingsområde: 9 V DC, 1,10 A

Strømforsyning: DONGGUAN SHILONG
FUHUA ELECTRONIC CO., LTD., UE08WCP090056SPA

Indgangsspændingsområde: 100-240 V AC, 50-60
Hz, udgangsspændingsområde: 9 V DC, 0,56 A

Strømforsyning: DONGGUAN
SHILONG FUHUA ELECTRONIC CO.,
LTD., UES06WNCP-090060SPA

Indgangsspændingsområde: 100-240 V AC, 50-60
Hz, udgangsspændingsområde: 9 V DC, 0,6 A

Anvend kun strømadapteren, der leveres med apparatet.

Betjeningsmiljø
Driftstilstand:

Kontinuerligt.

Temperatur:

+15 °C til +35 °C (59 °F til +95 °F)

Relativ luftfugtighed:

30 til 90 %, ikke-kondenserende

Opvarmningstid:

< 1 min.

Lufttryk:

600 hPa to 1.060 hPa

Drift ved temperaturer under -20°C eller over +60°C kan medføre permanente skader.

Opbevaring og håndtering
Temperatur:

-20 °C til +60 °C (-4 °F til +140 °F)

Rel. luftfugtighed:

<90 %, ikke-kondenserende

Lufttryk:

500 hPa til 1060 hPa

Dimensioner
AURICAL FreeFit (HxBxD):

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

Opladningsenhed (HxBxD):
monteret)

280 mm x 180 mm x 230 mm (11,4 x 7,1 x 9,1 tommer) (med bordplade
340 mm x 180 mm x 230 mm (13,8 x 7,1 x 9,1 tommer) (med vægplade monteret)

Vægt
AURICAL FreeFit:

0,180 kg/0,40 lb

Opladningsenhed:

0,700 kg/1,54 lb

Væsentlige funktionsegenskaber
Aurical® FreeFit har ingen væsentlige funktionsegenskaber og de gældende krav er derfor angivet i følgende:
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•

Grundlæggende sikkerhed som defineret i IEC 60601-1

Al information, der er påkrævet i henhold til IEC 60601-1-2:2007, #5.2.2.1-#5.2.2.10, findes i brugerguiden til Aurical® FreeFit.

Standarder
Real Ear-måling:

EN 61669:2001, ISO 12124:2001

Sikkerhed:

IEC 60601-1:2005+A1:2012, indbygget strømforsyning, type
BF IPX0 EN 60601-1:2006+A1:2013, type BF
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14

EMC:
Radioudstyr:

17.1

IEC 60601-1-2:2014 og EN 60601-1-2:2015
IEC 60601-1-2:2007 og EN 60601-1-2:2007
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016)

Tilbehør
Standardtilbehør og valgfrit tilbehør kan variere fra land til land. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger.
•

REM-prober (2 stk.) - kabellængde ca. 20 cm (7,9 tommer)

•

RECD-prober - kort (2 stk.) - kabellængde ca. 20 cm (7,9 tommer)

•

RECD-prober - lang (1 stk.) - kabellængde ca. 150 cm (5 fod)

•

REM-probeslanger (50 stk.)

•

Øresnore af silikone (50 stk.)

•

Ørekroge

•

SoundHub 100

•

Hovedtelefon, halvlukket (kunde) - kabellængde ca. 250 cm (8 fod)

•

Headset, åbent (dispenser) - kabellængde ca. 200 cm (6,5 fod)

•

Bordmikrofon (optagelse) - kabellængde ca. 300 cm (100 fod)

•

NOAH-link-stropper

•

Velcro-clips

•

Y-splitter-adapterkabel

•

REM-slangestøtte

•

OTOsuite DVD

•

OTOair-bluetooth-nøgle

•

RECD-tilpasningssæt (slangeforstærkning og kobling)

•

RECD-øreprop-startsæt

•

Genopladelige, Ni-MH, AA (R6) 1,2 V, 1 stk. PN#031814

•

AURICAL FreeFit-referencemanual

•

Brugerguide til AURICAL FreeFit
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Advarselsmeddelelser
Denne vejledning indeholder information og advarsler, som skal følges for at sikre sikker drift af de apparater og software,
som denne manual dækker. Desuden skal de lokale myndigheders relevante regler og bestemmelser altid overholdes.
AURICAL FreeFit må kun anvendes med de anbefalede batterityper. Se Strømforsyning til apparatet ►
6. Isæt batterierne i batteriskuffen som anvist.
Hvis du anvender et alkalinebatteri, skal du undlade at oplade din AURICAL FreeFit. Dit alkalinebatteri kan
blive ødelagt og lække, hvilket kan beskadige AURICAL FreeFit. Anbring kun FreeFit i opladningsenheden, hvis
AURICAL FreeFit indeholder et genopladeligt batteri.
Batterierne bør fjernes, hvis udstyret ikke skal bruges i et stykke tid.
AURICAL FreeFit må kun oplades med en opladningsenhed af typen 1053 eller 1081 AURICAL højttalerenhed
fra Natus.
Medmindre du oplader AURICAL FreeFit med Aurical® Aud-højtaleren, som har en medicinsk isoleret
strømforsyningsenhed, må du ikke bruge AURICAL FreeFit med testpersoner, når den er placeret i
opladningsenheden.
1.

Apparatets og opladerens kabinet indeholder ikke dele, der kan vedligeholdes af brugeren. For din egen sikkerheds
skyld og for at sikre, at garantien ikke bortfalder, skal service og reparationsarbejde på elektromedicinsk udstyr altid
udføres af udstyrets producent eller af uddannede teknikere hos autoriserede værksteder. I tilfælde af fejl på
udstyret skal du skrive en detaljeret beskrivelse af fejlen eller fejlene og kontakte din leverandør. Et defekt apparat
må ikke anvendes.

2.

Enheden må ikke komme i berøring med væsker. Der må ikke komme fugt ind i enheden. Fugt i enheden kan
beskadige apparatet, og der kan opstå risiko for elektrisk stød for bruger eller patient.

3.

Apparatet må ikke bruges i miljøer med letantændelige stoffer (gasser) eller i et iltrigt miljø.

4.

Uønsket støj kan opstå, hvis apparatet udsættes for stærke radiofelter. Denne støj kan forringe apparatets
effektivitet. Mange typer elektriske apparater, som f.eks. mobiltelefoner, kan generere radiofelter. Vi anbefaler,
at brugen af sådanne apparater i nærheden af AURICAL FreeFit begrænses.

5.

Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, kan annullere brugerens
beføjelser til at betjene udstyret.

6.

Udstyret er testet, og det er konstateret, at det overholder grænserne for digitale apparater i klasse B i henhold til
kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod forstyrrende interferens
i beboelsesinstallationer. Udstyret genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og i fald udstyret ikke er
installeret og anvendes i henhold til vejledningen, kan interferens forstyrre radiokommunikationen. Det kan dog ikke
garanteres, at interferens ikke vil forekomme i visse installationer. Hvis udstyret ikke forårsager forstyrrende
interferens af radio- eller fjernsynsmodtagelsen, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres
brugeren til at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af én eller flere af følgende foranstaltninger:

7.
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–

Drej eller flyt modtagerantennen.

–

Øg afstanden mellem udstyr og modtager.

–

Tilslut udstyret til en stikkontakt på en anden strømkreds end den, modtageren er tilsluttet.

–

Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker for at få hjælp.

Ved anvendelse i Canada: Apparatet skal anvendes indendørs, hvor det placeres væk fra vinduer med henblik på
optimal afskærmning, for at undgå radiointerferens ved licenseret betjening. Udstyr (eller sendeantenne), som er
installeret udendørs, kræver licens.
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8.

Ingen dele må indtages, brændes eller på anden måde anvendes til andre formål end de anvendelsesområder, der er
anført i afsnittet Tilsigtet anvendelse i denne manual.

9.

Apparatet og opladningsenheden kan bortskaffes som almindeligt elektronisk affald efter de lokale
bestemmelser. Du bedes undersøge de lokale regler vedrørende bortskaffelse af genopladelige batterier og
alkalinebatterier.

10. Af sikkerhedshensyn og af hensyn til virkningerne på EMC skal tilbehør, der sluttes til udstyrets udgangsstik,
være identisk med den type, der leveres sammen med systemet.
11. Det anbefales, at der udføres en årlig kalibrering af udstyr, der indeholder transducere. Desuden anbefales det, at
udstyret kalibreres, hvis det er blevet udsat for potentielle skader (f.eks. hovedtelefonerne tabt på gulvet).
12. For at opfylde kravene i EN 60601-1-1 skal computer og printer anbringes uden for testpersonens rækkevidde,
dvs. ikke tættere på end ca. 1,5 meter/5 fod.
13. Vi anbefaler, at apparatet ikke stables sammen med andet udstyr eller placeres i dårligt ventilerede områder, da
dette kan påvirke apparatets ydeevne. Hvis det stables sammen med eller placeres op ad andet udstyr, skal det
sikres, at apparatets drift ikke påvirkes.
14. I USA må dette apparat i henhold til amerikansk lovgivning kun sælges til en læge eller efter lægeordination.
15. Det anbefales at installere enheden i et miljø, der minimerer mængden af statisk elektricitet. For eksempel
anbefales antistatiske tæpper.
16. Opladningsenheden skal holdes væk fra klientområdet.
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Bemærkninger vedrørende EMC (elektromagnetisk
kompatibilitet)
•

AURICAL FreeFit er en del af et elektrisk system til medicinsk brug og er derfor underlagt særlige sikkerhedsregler. Af
denne årsag skal installations- og betjeningsvejledningen i dette dokument følges nøje.

•

Højfrekvent bærbart og mobilt kommunikationsudstyr, som f.eks. mobiltelefoner, kan forstyrre AURICAL FreeFits
funktioner.

IEC 60601-1-2:2014 og EN 60601-1-2:2015
Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetiske emissioner fra alt udstyr og alle systemer
AURICAL FreeFit er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor: Brugeren af AURICAL FreeFit skal sikre, at apparatet bruges i
sådanne miljøer.
Emissionstest

Overensstemmelse

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

RF-emissioner

Gruppe 1

AURICAL FreeFit anvender kun RF-energi til intern drift. Derfor er RF-emissionerne meget lave

CISPR11
RF-emissioner
CISPR11

og forårsager sandsynligvis ikke interferens i elektronisk udstyr i nærheden.
Klasse B

AURICAL FreeFit er egnet til brug i alle miljøer, herunder private miljøer og miljøer, som er
direkte tilsluttet det offentlige strømforsyningsnetværk med lavspænding, der leverer strøm til
private bygninger.

AURICAL FreeFit
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Harmoniske emissioner

Ikke relevant

IEC 61000-3-2
Spændingsfluktuationer/flim

Ikke relevant

mer IEC 61000-3-3

Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetisk immunitet for alt udstyr og alle systemer
AURICAL FreeFit er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor: Brugeren af AURICAL FreeFit skal sikre, at apparatet bruges i
sådanne miljøer.
Immunitetstest

IEC 60601

Overensstemmelsesgrad

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

testniveau
Elektrostatisk udladning

+/- 8 kV kontakt

+/- 8 kV kontakt

Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis

(ESD) IEC 61000-4-2

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

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

gulvene er belagt med syntetisk materiale, skal den

+/- 8 kV, +/- 15 kV luft

+/- 8 kV, +/- 15 kV luft

relative fugtighed være mindst 30 %.

Hurtige

+/- 2 kV for elforsyningsledninger +/- 2 kV for elforsyningsledninger Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitet som i et

transienter/bygetransienter

+/- 1 kV for input/outputledninger

IEC 61000-4-4
Spændingsimpulser
IEC 61000-4-5

Spændingsdyk, korte
spændingsudfald og
variationer i
spændingsforsyningen
IEC 61000-4-11

+/- 1 kV for input/outputledninger

typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.

+/- 1 kV ledning(er) til ledning(er) +/- 1 kV ledning(er) til ledning(er) Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitet som i et
typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.
+/- 2 kV ledning(er) til jord
Ikke relevant
+/- 2 kV input-ledning(er) til jord

Ikke relevant

+/- 1 kV input-ledning(er) til
ledning(er)
+/- 2 kV I/O-ledning(er) til jord

+/- 1 kV input-ledning(er) til
ledning(er)
Ikke relevant

0 % U ; 0.5 cyklus

0 % U ; 0.5 cyklus

T

T

Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270°
270°
og 315°
og 315°
0 % U ; 1 cyklus

0 % U ; 1 cyklus

og

og

T

T

Elforsyningsnettet skal være af samme kvalitet som i et
typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø. Hvis
brugeren af AURICAL FreeFit kræver fortsat drift under
afbrydelser af elforsyningen, anbefales det at AURICAL
FreeFit tilsluttes strøm fra en uafbrudt strømkilde eller
et batteri.

70 % U ; 25/30 cyklusser

70 % U ; 25/30 cyklusser

Enkelt fase: ved 0°

Enkelt fase: ved 0°

Variationer i
spændingsforsyningen IEC
61000-4-11

0 % U ; 250/300 cyklusser

0 % U ; 250/300 cyklusser

Effektfrekvens

30 A/m

Ingen relevante porte, der kan

Effektfrekvens for magnetiske felter skal være inden for

blive påvirket

niveauer, som er karakteristiske for en typisk lokation i

T

T

(50/60 Hz) magnetfelt
IEC 61000-4-8
U

T

T

et typisk kommercielt eller hospitalsmiljø.

T er AC-netspændingen inden anvendelse af testniveauet.

Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetisk immunitet – for udstyr og systemer i miljøer for lægefagligt personale.
AURICAL FreeFit er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor: Brugeren af AURICAL FreeFit skal sikre, at apparatet bruges i
sådanne miljøer.
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Immunitetstest

IEC 60601

Overensstemmelsesgrad

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

testniveau
Ledningsbåren

3 V rms

3 V rms

RF IEC 61000-4-

150 kHz til 80 MHz

150 kHz til 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM-bånd og amatør

ISM-bånd og amatør

Udstrålet RF

10 V/m

10 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,7 GHz

80 MHz til 2,7 GHz

3 V/m

3 V/m

80 MHz til 2,7 GHz

80 MHz til 2,7 GHz

6

Nærhedsfelter fra trådløs RF- 27 V/m
kommunikation
IEC 61000-4-3

27 V/m

Sikkerhedsafstanden mellem enhver elektronisk del

385 MHz

385 MHz

af AURICAL FreeFit og ethvert trådløst RF-

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

kommunikationsudstyr skal være mere end 30 cm
(11,8").

Bemærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højeste frekvensområde.
Bemærkning 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske udbredelse påvirkes gennem absorption og refleksion
fra bygninger, genstande og mennesker.

IEC 60601-1-2:2007 og EN 60601-1-2:2007
Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetiske emissioner fra alt udstyr og alle systemer
AURICAL FreeFit er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor: Brugeren af AURICAL FreeFit skal sikre, at apparatet bruges i
sådanne miljøer.
Emissionstest

Overensstemmelse

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

RF-emissioner

Gruppe 1

AURICAL FreeFit anvender kun RF-energi til intern drift. Derfor er RF-emissionerne meget

CISPR11

AURICAL FreeFit

lave og forårsager sandsynligvis ikke interferens i elektronisk udstyr i nærheden.
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RF-emissioner

Klasse B

AURICAL FreeFit er egnet til brug i alle miljøer, herunder private miljøer og miljøer, som er

CISPR11

direkte tilsluttet det offentlige strømforsyningsnetværk med lavspænding, der leverer strøm
til private bygninger.

Harmoniske emissioner IEC 61000-3-2

Ikke relevant

Spændingsfluktuationer/flimmer IEC

Ikke relevant

61000-3-3

Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetisk immunitet for alt udstyr og alle systemer
AURICAL FreeFit er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor: Brugeren af AURICAL FreeFit skal sikre, at apparatet bruges i
sådanne miljøer.
Immunitetstest

testniveau

Overensstemmelsesgra Elektromagnetisk miljø – retningslinjer
d

Elektrostatisk
udladning (ESD)
IEC 61000-4-2

+/- 6 kV kontakt

+/- 6 kV kontakt

Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt

+/- 8 kV luft

+/- 8 kV luft

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

Magnetfelt med

3 A/m

3 A/m

Effektfrekvens for magnetiske felter skal være inden for niveauer, som er

netfrekvens (50/60

IEC 60601

karakteristiske for en typisk lokation i et typisk kommercielt eller hospitalsmiljø.

Hz)
IEC 61000-4-8
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Retningslinjer og deklaration fra producenten – elektromagnetisk immunitet – for udstyr og systemer, som IKKE er livsopretholdende
AURICAL FreeFit er beregnet til brug i de elektromagnetiske miljøer, som er angivet nedenfor: Brugeren af AURICAL FreeFit skal sikre, at apparatet bruges i
sådanne miljøer.
Immunitetstest

IEC 60601

Overensstemmelsesgrad

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

3 V/m

Bærbart og mobilt udstyr til RF-kommunikation må

testniveau
Udstrålet RF

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,5 GHz

ikke befinde sig tættere på en AURICAL FreeFitdel, herunder kabler, end den anbefalede
sikkerhedsafstand, som er beregnet ud fra
ligningen, der er gældende for transmitterens
frekvens.
Anbefalet sikkerhedsafstand: d =
1,2
d = 2,3

for 80 MHz til 800 MHz
for 80 MHz til 2,5 GHz,

hvor P er den maksimale udgangseffekt for
transmitteren i watt (W) i henhold til
transmitterens producent, og d er den anbefalede
sikkerhedsafstand i meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-transmittere, som
bestemmes ved en elektromagnetisk
undersøgelse af stedet, a skal være mindre end
overensstemmelsesgraden i hvert
frekvensområde. b
Der kan forekomme interferens i nærheden af
udstyr, der er mærket med følgende symbol:

Bemærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højeste frekvensområde.
Bemærkning 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske udbredelse påvirkes gennem absorption og refleksion
fra bygninger, genstande og mennesker.
a. Feltstyrkerne fra faste transmittere, herunder basestationer til radiotelefoner (mobil/trådløs), landmobile radioer, amatørradioer, AM- og FMradioudsendelser og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges teoretisk nøjagtigt. Det bør overvejes at udføre en elektromagnetisk undersøgelse af stedet med
henblik på at vurdere det elektromagnetiske miljø som følge af de faste RF-transmittere. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor AURICAL FreeFit
bruges, overstiger den relevante RF-overensstemmelsesgrad ovenfor, skal det løbende kontrolleres, at AURICAL FreeFit fungerer korrekt. Hvis der
observeres uregelmæssigheder i driften, kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger, herunder drejning eller flytning af AURICAL
FreeFit.
b. I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.

Anbefalet sikkerhedsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og AURICAL FreeFit
AURICAL FreeFit er beregnet til anvendelse i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er kontrollerede. Kunden eller brugeren af
AURICAL FreeFit kan bidrage til at forebygge elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RFkommunikationsudstyr (sendere) og AURICAL FreeFit som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

AURICAL FreeFit
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Transmitterens nominelle, maksimale

Sikkerhedsafstand i henhold til transmitterens frekvens, m

udgangseffekt, W
80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 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

For transmittere, der har en anden maksimal udgangseffekt end dem, der er nævnt ovenfor, kan den anbefalede sikkerhedsafstand d i meter (m)
bestemmes ved hjælp af den gældende ligning for transmitterens frekvens, hvor P er transmitterens maksimale udgangseffekt i watt (W) ifølge
transmitterens producent.

Bemærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højeste frekvensområde.
Bemærkning 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske udbredelse påvirkes gennem absorption og refleksion fra
bygninger, genstande og mennesker.

20

Definition af symboler
Producent
ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

Angiver producenten af det medicinske apparat som defineret i EU-direktiv 90/385/EØF,
93/42/EØF og 98/79/EF.

Forsigtig
ISO 15223-1
Symbol 5.4.4 og
IEC 60601-1
Tabel D.1 nr. 10

Angiver, at det er nødvendigt for brugeren at rådføre sig med brugervejledningen med hensyn til
vigtige oplysninger om foranstaltninger, såsom advarsler og forholdsregler, der af en række
årsager ikke fremgår af selve det medicinske udstyr.

Følg brugervejledningen
IEC 60601-1
Tabel D.2 nr. 10
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Se brugervejledningen
ISO 15223-1
Symbol 5.4.3 og
IEC 60601-1
Tabel D.1 nr. 11

Angiver behovet for, at brugeren skal rådføre sig med brugervejledningen.

Type BF anvendt del
I overensstemmelse med Type BF-kravene i IEC 60601-1.
IEC 60601-1
Tabel D.1 nr. 20
CE-overensstemmelsesmærkning

93/42/EØF

Certificeringsmærke, der angiver overensstemmelse med gældende bestemmelser og direktiver
for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).
Installationen skal udføres i henhold til paragraf 16 om medicinske elektriske systemer i IEC
60601-1 (3.), AAMI ES60601-1 og CSA C22.2 NO. 60601-1-08-CAN/CSA. De supplerende
bestemmelser vedrørende pålideligheden af elektromedicinske systemer.
Det er et generelt krav for alt elektronisk udstyr, der anvendes i umiddelbar nærhed af en
testperson, at:
•

Det tilsluttede udstyr skal leve op til kravene i IEC 60601-1 (3.)

Apparatet overholder kapitel 15 i FCC-reglerne. Betjening skal ske i henhold til følgende to
betingelser:
•

Apparatet må ikke forårsage skadelige forstyrrelser.

•

Apparatet skal kunne fungere trods forstyrrelser, herunder forstyrrelser forårsaget af
uønsket drift.

Betegnelsen "IC" foran certificerings-/registreringsnummeret angiver, at de tekniske
specifikationer fra Industry Canada er overholdt.
I Frankrig er det kun er tilladt at bruge apparatet indendørs.

Angiver batteriernes korrekte placering i batterihuset.
Der kan forekomme interferens i nærheden af apparatet. Lokal lovgivning og forholdsregler for
andet udstyr i omgivelserne bør altid overholde for at undgå interferens.
Separationsafstanden fra dette apparat til andre apparater overholder
standardimmunitetskravene i IEC 60601-1-2, som er mindst 0,35 m/1ft.
Jævnstrøm
Angiver, at apparatet kun er beregnet til jævnstrøm.

AURICAL FreeFit
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Må ikke genanvendes.
Angiver medicinsk udstyr, der er beregnet til engangsbrug eller til brug på en enkelt patient
under en enkelt procedure.
Anvendes i dialogbokse med error message (fejlmeddelelser), hvis software program
(softwareprogrammet ) fejler. Se yderligere information i dialogboksen.
Elektronisk udstyr, der er omfattet af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4.
juli 2012 om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
EN 50419

Alle udtjente elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal bortskaffes som separat
affald. Denne bestemmelse gælder i hele EU. Disse produkter må ikke bortskaffes som usorteret
kommunalt affald.
Apparat og tilbehør kan returneres til Natus Medical Denmark ApS eller en hvilken som helst Natus
Medical Denmark ApS-leverandør. Du kan også kontakte de lokale myndigheder for at høre mere
om bortskaffelse.
Se den fulde WEEE-erklæring fra Natus Medical Denmark ApS herunder.

WEEE-erklæring
Natur forpligter sig til at overholde kravene i EU's WEEE-forordninger 2014 (affald af elektrisk og elektronisk udstyr).
Disse forordninger fastsætter, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal indsamles separat med henblik på korrekt
behandling og genindvinding for at sikre, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr genanvendes eller genbruges på
sikker vis. I overensstemmelse med denne forpligtelse kan Natus overdrage denne forpligtelse til at tage produktet
tilbage og genbruge produktet til slutbrugeren, medmindre der er indgået andre aftaler. Oplysninger om, hvilke
indsamlings- og genindvindingssystemer der er tilgængelige i din region, findes ved at kontakte os på www.natus.com.
Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige og udgøre en
risiko for menneskers sundhed og miljøet, hvis affald af elektronisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt.
Slutbrugerne spiller derfor en vigtig rolle med hensyn til at sikre, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr genanvendes
og genbruges på sikker vis. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af dette udstyr sammen
med andet affald. Brugere skal gøre brug af de kommunale indsamlingsordninger eller producentens/importørens
tilbagetagelsesforpligtelse eller de autoriserede affaldstransportørers forpligtelse for at reducere de negative
miljøpåvirkninger i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt øge mulighederne for
genbrug, genanvendelse og genindvinding af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
Udstyr mærket med en overstreget affaldsbeholder på hjul er elektrisk og elektronisk udstyr. Symbolet med den
overstregede affaldsbeholder på hjul angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med
usorteret affald, men skal indsamles separat.

21

Producent
Natus Medical Denmark ApS
Hørskætten 9, 2630 Taastrup
+45 45 75 55 55
www.natus.com
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21.1

Producentens ansvar
Producenten er kun ansvarlig for påvirkninger af udstyrets sikkerhed, pålidelighed og ydelse, hvis:
•

Alle former for montering, udbygning, efterjustering, modifikation eller reparation udføres af udstyrets producent
eller teknikere, der er autoriseret af producenten.

•

Den elinstallation, som udstyret tilsluttes, opfylder EN/IEC-kravene.

•

Udstyret anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen.

Producenten frasiger sig ethvert ansvar for driftssikkerhed, pålidelighed og ydelse i forbindelse med apparatet, hvis det
er blevet efterset eller repareret af en tredjepart.
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