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Huomaa • Tässä ohjekirjassa kerrotaan 1053-lataustelineen kokoamisesta ja käytöstä. Jos käytät AURICAL-

kaiutinyksikköä FreeFit-laitteen lataamiseen, katso AURICAL Aud -ohjekirjaa. 

Huomaa • Jos tarvitset lisätietoja Neuvonta ja simulointi -ohjelmasta, katso AURICAL Visible Speech -ohjekirjaa ja 

Neuvonta ja simulointi -moduulia. 

 

 
1 Laitekuvaus 

 
1.1 Lyhyt kuvaus 

AURICAL FreeFit on nelikanavainen taajuusanalysaattori, jota käytetään mittaamaan äänenpainetasoa läheltä potilaan 

tärykalvoa sekä molempien korvalehtien ulkopuolelta samanaikaisesti. 

AURICAL FreeFit tulee ladata vain 1053-lataustelineessä tai Natusin 1081 AURICAL -kaiutinyksikön avulla. 
 

Latauslaite 1053 AURICAL-kaiutinyksikkö laturilla 

 

 

 

Käytä Otosuite PMM-moduulia ja Neuvonta ja simulointi -moduulia AURICAL FreeFit -laitteen hallintaan. AURICAL FreeFit 

-laitetta ei voi käyttää ilman OTOsuite-ohjelmistoa. 

 

1.2 Fyysinen toimintaperiaate 
Aurical® FreeFit käyttää kaiuttimia viiteäänipaineiden luomiseen. Asettamalla sisäänrakennetut mikrofonit lähelle 

asiakkaan tärykalvoja sekä korvien ulkopuolelle neljää kanavaa käytetään mittaamaan äänenpainetasoa tärykalvolla sekä 

molempien korvien ulkopuolelta samanaikaisesti. Tällä tavalla FreeFit ja PMM-moduuli mahdollistavat todelliset 

binauraaliset mittaukset, jotka antavat arvokasta tietoa, kun säädetään kuulolaitteen asetuksia toimittajan 

sovitusohjelmassa. 

 
 
 
 

2 Käyttötarkoitus 
Käyttäjät: audionomien, kuulolaitteiden jälleenmyyjien, korva-, nenä- ja kurkkulääkäreiden, puheterapeuttien ja muiden 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön. 
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Varoitus • Osoittaa kuoleman tai vakavan vammautumisen vaaraa käyttäjälle tai potilaalle. 

Tärkeää • Osoittaa vammautumisen vaaraa käyttäjälle tai potilaalle tai vahingoittumisriskiä tiedoille tai laitteelle. 

Huomautus • Osoittaa erityisen tarkkuuden tarvetta. 

 
 

 
Käyttö: voit visualisoida korvassa vahvistetun signaalin viitearvoilla, kuten kohdekäyrillä, saadaksesi objektiivisen perustan 

kuulolaitteen asetusten säätämiseksi. 

 

2.1 Merkinnät 

Varoitus-, tärkeää- ja huomautus-sanojen käyttö 

Käyttäjän huomion kiinnitetään tietoihin, jotka koskevat laitteen tai ohjelmiston turvallista ja oikeaa käyttöä, käyttämällä 

käyttöoppaassa varoitusilmoituksia seuraavasti: 

 

 

 

 

Ilmaiset painetut käyttöoppaat toimittaa haluttaessa Natus Medical Denmark ApS (www.natus.com). 
 
 
 
 

3 Pakkauksesta purkaminen 
1. Pura laite varovasti pakkauksestaan. 

Laitteen pakkausmateriaalit kannattaa säilyttää. Jos laite täytyy lähettää huoltoon, alkuperäinen pakkausmateriaali 

suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana. 

2. Tarkasta laite silmämääräisesti mahdollisten kuljetusvahinkojen varalta. 

Jos laite on vaurioitunut, älä ota sitä käyttöön. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, jolta saat lisäohjeita. 

3. Varmista lähetysluettelosta, että kaikki tarvittavat osat ja varusteet ovat mukana. Jos jotain puuttuu, ota yhteyttä 

paikalliseen jälleenmyyjään. 
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Tärkeää • Käytä vain seuraavia akkutyyppejä: 

Ladattava, Ni-MH, AA (R6) 1.2V, 1 kpl. (Käytä vain ladattavia akkuja, jotka on toimittanut Natus). Voidaan käyttää 

myös alkalipariston kanssa AA (R6) 1,5V, 1 kpl. 

 
 
 

 

4 Asennus 
 

 

 

Asennus pöytäkäyttöön Asennus seinälle 
NOAHLink-laturin asentaminen 

AURICAL FreeFit -lataustelineeseen 

 
 

 

5 Laitteen kytkeminen päälle 
 

 

 

A. Avaa painamalla 



Käyttöopas 

AURICAL FreeFit 7 

 

 

Varoitus • Jos käytät alkaliparistoa, älä yritä ladata AURICAL FreeFit -laitetta. Alkaliparisto voi 

vaurioitua ja vuotaa, ja tämä voi vuorostaan vaurioittaa AURICAL FreeFit -laitetta. Aseta FreeFit laturiin 

vain, jos AURICAL FreeFit sisältää ladattavan akun. 

Jos laitetta ei käytetä vähään aikaan, akku tulee poistaa laitteesta. 

Tärkeää • Käytä vain teknisissä tiedoissa ilmoitettuja virtalähteitä. Katso Tekniset  tiedot ► 24. 

Huomautus • Vaihda ladattava akku kerran vuodessa. Uudet akut on hankittava toimittajalta Natus. 

Varoitus • Ellet lataa AURICAL FreeFit -laitetta sellaisen Aurical® Aud -kaiutinyksikön kanssa, jossa on 

lääketieteellisesti eristetty virtalähde, älä yritä käyttää AURICAL FreeFit -laitetta potilailla laitteen ollessa 

yhdistettynä laturiin. 

 
 
 
 

 
 

5.1 Akun lataaminen lataustelineessä 

 

 
 

 

 

6 AURICAL FreeFit -laitteen käynnistäminen ja 
sammuttaminen 

 

 

AURICAL FreeFit -laitteen käynnistäminen 

Pidä laitteen yläosassa olevaa virtapainiketta pohjassa kunnes merkkivalo syttyy. Merkkivalo palaa tasaisesti noin 

kolmen sekunnin ajan ja vilkkuu sitten tasaisesti. 

 

AURICAL FreeFit -laitteen sammuttaminen 

Pidä laitteen yläosassa olevaa virtapainiketta pohjassa kunnes merkkivalo sammuu. 
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A. Virtapainike 
 
 
 
 

7 AURICAL FreeFit -laitteen kytkeminen PMM:ään 
Kun käytät PMM:ää ensimmäisen kerran, aja ohjattu konfigurointitoiminto yhdistääksesi AURICAL FreeFit-laitteen ja 

PMM:n. 

Kun olet konfiguroinut PMM:n ensimmäistä kertaa, FreeFit yhdistyy PMM:ään automaattisesti, jos se on päällä, kun avaat 

PMM:n ohjauspaneelin. Muussa tapauksessa voit ottaa yhteyden FreeFit-laitteeseen seuraavasti: 

1. Kytke virta FreeFit-laitteeseen. 

2. Klikkaa Control Panel -painiketta (Ohjauspaneeli) PMM:n työkalupalkissa. 

3. Klikkaa Connect (Yhdistä) ohjauspaneelissa. 

 
 

 

8 AURICAL FreeFit -mittapäät 

Mittapää alkuperäisten tarvikkeiden kanssa 

 

A. Mittapään putken 
portti 

B. Merkkirengas 

C. Ripustinjohto 

D. Mittapään putken 
tuki 

E. Mittapään putki 

F. Kuulokkeen putken portti (vain RECD-mittapää) 

G. Mittapään kotelo 
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Huomautus • Käytä uusia mittapään putkia uudelle potilaalle ristikontaminaation välttämiseksi. 

 
 
 
 

Mittapää mittapäätä parantavien tarvikkeiden kanssa 

 

A. Mittapään putken 
portti 

B. Merkkirengas 

C. Mittapään putken 
tuki 

D. Korvakoukku 

E. Mittapään putki millimetrimerkinnöillä varustettuna 

F. Kuulokkeen putken portti (vain RECD-mittapää) 

G. Mittapään kotelo 

 
Korvajohtoa tai -koukkua käytetään mittapään ripustamiseen potilaan korvan alapuolelle. Mittapään putki asetetaan 

korvakäytävään mittapään mikrofonilla tehtäviä mittauksia varten. Mittapään putken musta merkkirengas osoittaa, miten 

syvälle korvakäytävään putken voi työntää. Mittapään putken asento vakautetaan putken tuella. Aseta kuulokeputki 

putkiporttiin ennen RECD-mittauksia. 

 

8.1 Mittapään putken sovittaminen mittapäihin 
AURICAL FreeFit -laitteen mukana toimitetaan pussillinen silikonisia mittapään putkia. 

 

Mittapään putken asettaminen mittapäähän 

Aseta mittapään putki mittapään putken porttiin (ohut metalliputki) mittapään kotelon yläosassa. Työnnä ja käännä 

mittapään putkea varovasti alas mahdollisimman pitkälle portin päälle. 

 

8.2 Mittapään putkien kalibrointi 
 

 

1. Aseta uusi mittapään putki mittapäähän. 

2. Työnnä mittapään putken vapaa pää mittapään testiosaan. 
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Huomautus • Välttääksesi tärykalvon koskettamisen sinun pitää ottaa huomioon, että mittapään putkea ei pidä 

työntää 4 mm lähemmäksi tärykalvoa. 

 
 
 
 

 
 

A. Mittapään putki 

B. Testipaikka mittapään putken kalibroinnille 
 

 
3. Varmista, että AURICAL FreeFit-laite on kytketty PMM:ään. 

4. Paina lyhyesti AURICAL FreeFit -laitteen virtapainiketta. 

Mittapään putken kalibrointi -valintaikkuna (Probe Tube Calibration) ilmestyy näkyviin, ja kalibrointi käynnistyy 
automaattisesti. 

 

Vaihtoehtoisesti voit käynnistää ohjatun toiminnon työkalupalkin ikonilla. RECD:ssä virtapainikkeen 

painaminen käynnistää korvamittauksen. 

 

5. Jos putken kalibrointi epäonnistuu, tarkista ovatko putket tukkeutuneet (puristuksissa tai tukossa) ja yritä eliminoida 

ympäristön melu. 

 

8.3 Mittapäiden sovittaminen potilaaseen ja mittapäiden putkien 
asettaminen 

On tärkeää, että mittapään putki on kunkin mittauksen osalta asetettu oikein ja yhdenmukaisesti potilaan korvaan. 

Aikuisille ja 16 vuotta täyttäneille suositellaan ProbeTube Assistant -toiminnon käyttöä apuna mittapään putkien 

asettamisessa. Vaihtoehtoisesti voit asettaa putket suositusetäisyyksien perusteella. 

1. Aseta musta merkkirengas suositellulle etäisyydelle mittapään putken kärjestä. 

2. Jos mustan merkkirenkaan mittauspiste on traguksen ja antitraguksen välinen nystyrä, voit lisätä 8 mm kuorikon 
syvyyteen. 

 



Käyttöopas 

AURICAL FreeFit 11 

 

 

Huomautus • Lasten kohdalla suositellaan erityisesti otoskoopin käyttöä, jotta vältyttäisiin koskettamasta 
tärykalvoa. 

 
 
 

 

 
 

 

Suositellut etäisyydet 

Suositellut etäisyydet perustuvat täydellisiin korvakäytävien keskipituuksiin, joissa mittauspiste on korvakäytävän 

aukossa. 

miehille 25-29 mm 

naisille 22-26 mm 

yli 6 kuukauden ikäisille lapsille 18-22 mm 

Etäisyyksien perusteet: 

• 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. 2005 Dec; 26(6):636-50. 

3. Aseta mittapäillä varustetut korviin menevät johdot tai koukut potilaan korvien päälle. Säädä tarvittaessa johtojen 

tai koukkujen pituutta. 

Alkuperäisten mittapään tarvikkeiden kanssa Mittapäätä parantavien tarvikkeiden kanssa 

4. Ole varovainen! 

Työnnä mittapään putki varovasti korvakäytävään, kunnes musta merkkirengas saavuttaa intertragaaliuran. 

Huomautus • Korvakäytävän pituus voi vaihdella maasta toiseen ja jopa potilaan fyysisen koon mukaan. 

Muista ottaa tämä huomioon, kun käytät suositeltuja etäisyyksiä. 
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9 Työkalupalkin kuvakkeet PMM:ssä ja 
Neuvonta ja simulointi -osiossa 
Työkalupalkissa olevat kuvakkeet riippuvat valitusta tutkimustoiminnosta. 

 

Työkalupalkin kuvakkeet PMM:ssä ja Neuvonta ja simulointi -osiossa 

 

 

Valitse laite. 

 

 
 

 

Valittavissa olevat näkymät ovat Vaste, Vahvistus, REIG ja Ennustettu audiogrammi 

kuulokojeella (PAA). (PMM) 

 

 

Valitse näkymä: 

HL (HL): Kuulon taso tai SPL (SPL): Äänenpainetaso (SPL) 

 

 

Valitse audiogrammin näkymä: Vasen, molemmat tai oikea 

 

 
Avaa Fitting Details (Sovitustiedot) -valintaikkuna. (PMM) 

 
 

Huomautus • Sinun tulee valita Use OpenREM calibration -optio (Käytä 

OpenREM-kalibrointia), jos käytät avointa sovitusta. 

 

 

Avaa Kuuntele tärykalvolla (Listen at the Eardrum) / Kuuntele koplerissa (Listen in 

the Coupler) -ikkuna, nauhoita signaalia tärykalvolla tai tarkkaile signaalia kuulokkeillasi. 

(PMM) 

 

 

Näytä/piilota Legend (Merkinnät)- ja Overlays (Kerrokset) -ruutu. 

 

 

Siirry Feature-2-Benefit (ominaisuus-hyöty) -

näkymään. (PMM - Ainoastaan FreeStyle) 
 

 

Käynnistä mittapään putken ohjattu kalibrointi. 

 

 

Valittavissa on vakiokalibrointi ja OpenREM-kalibrointi. (PMM) 
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Työkalupalkin kuvakkeet PMM:ssä ja Neuvonta ja simulointi -osiossa 

 

 

Valitse aiemmin mitatut RECD-arvot. 

(Ainoastaan RECD) 
 

 

Valittavissa on koplerin sovitustila ja "Todellinen korva" -

sovitustila. (PMM) 
 

 
Näytä/Piilota OnTarget (Kohteen päällä) -näkymä, joka näyttää eron kohdekäyrän ja 

mitatun käyrän välillä. 

(Ainoastaan Vaste kuulokojeen kanssa) 
 

 
Avaa Live Video Otoscopy (Elävä video-otoskopia) -ikkuna nykyisen välilehden päälle 

näyttääksesi otoskopiavideon kohteesta. 

(PMM) 
 

 

Avaa ProbeTube Assistant saadaksesi opastusta mittapään putken asettamiseen 

potilaan korvakäytävään. 

 

 

Vaihda Päällimmäisenä (On Top) -tilaan. 

 

 

Lataa alkuperäinen audiogrammi uudelleen 

napsauttamalla. (Ainoastaan simulaattorit) 

 

 

Näytä ennustettu audiogrammi 

kuulokojeella. (Ainoastaan 

kuulokojesimulaattori) 
 

 

Valitse tekstitiedosto luettavaksi 

ääneen. (Ainoastaan Neuvonta ja 

simulointi) 

 
 

 

10 Kuulon aleneman simulointi 
Ohjauspaneelissa käytettävissä olevat painikkeet riippuvat seuraavista: 

• Speaker Channel (kaiutinkanava) -asetus ohjatussa konfigurointitoiminnossa (Left (Vasen) tai Right (Oikea) yhdelle 

kaiuttimille tai Left + Right (Vasen + oikea) molemmille kaiuttimille) 

• Sound Output (Äänilähtö) -asetus kohdassa Options (Valinnat) (Headphone (Kuuloke) tai Speaker (Kaiutin)). 
 

Kuulon heikkenemisen simulaattori - kuulokkeiden tai kahden kaiuttimen kanssa 

Toista valittua signaalia. Kun signaalia toistetaan, voit vaihtaa seuraavien signaalin esitystilojen välillä. 
 

• ilman kuulon heikkenemisen simulaatiota tai 
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Huomautus • Kun käytät kuulokkeita tai kahta kaiutinta, voit pienentää yhden kuulokkeen tai kaiuttimen 

äänenvoimakkuutta liukusäätimellä tutkiaksesi yhtä korvaa kerrallaan. 

 
 
 
 

• kuulon heikkenemisen simulaation kanssa molemmille korville. 

 
 
 

 

Kuulon heikkenemisen simulaattori - yhden kaiuttimen kanssa 

Toista valittua signaalia. Kun signaalia toistetaan, voit vaihtaa seuraavien signaalin esitystilojen välillä. 
 

• ilman kuulon heikkenemisen simulaatiota tai 
 
 
 

• kuulon heikkenemisen simulaation kanssa valituille korville. (Jos valitset Both 

(Molemmat), molempien korvien kuulon heikkenemiset simuloidaan yhdessä 

yhdellä kaiuttimella.) 

 

10.1 Ilman simulaatiota 
 

 

A. Tilan ilmaisin 

B. Normaalit HTL:t 

C. Asiakkaan HTL:t 
(epäaktiiviset) 

D. Puhebanaani ja puheen kirjaimet (oletuskerrokset) 

E. Ei käytettävissä oleva alue (oletuskerros) 
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10.2 Ilman simulaatiota 

 

A. Mahdollisuusalue 

B. Ennustettu UCL (ei 
symboleita) 

C. Mitattu UCL (symbolit) 

D. Ei käytettävissä oleva alue (oletuskerros) 

 
 

 

11 Kuulolaitteiden simulaatio 
Ohjauspaneelissa käytettävissä olevat painikkeet riippuvat seuraavista: 

• Speaker Channel (kaiutinkanava) -asetus ohjatussa konfigurointitoiminnossa (Left (Vasen) tai Right (Oikea) yhdelle 

kaiuttimille tai Left + Right (Vasen + oikea) molemmille kaiuttimille) 

• Sound Output (Äänilähtö) -asetus kohdassa Options (Valinnat) (Headphone (Kuuloke) tai Speaker (Kaiutin)). 
 

Kuulolaitesimulaattori - yhdellä kaiuttimella 

Toista valittua signaalia. Kun signaalia toistetaan, voit vaihtaa seuraavien signaalin esitystilojen välillä. 
 

• ilman kuulolaitesimulaatiota tai 
 
 
 

• kuulolaitesimulaation kanssa valitulle korvalle. 

tai 

 

Kuulolaitesimulaattori - kahdella kaiuttimella 

Toista valittua signaalia. Kun signaalia toistetaan, voit vaihtaa seuraavien signaalin esitystilojen välillä. 

Kuulon 
heikkeneminen 

Kuulon 
heikkeneminen 

Vasen Oikea 



Käyttöopas 

16 AURICAL FreeFit 

 

 

 
 
 
 

• ilman kuulolaitesimulaatiota tai 
 
 
 

• kuulolaitesimulaation kanssa molemmille korville. 

 

 

Kuulolaitesimulaattori - kuulokkeiden kanssa 

Toista valittua signaalia. Kun signaalia toistetaan, voit vaihtaa seuraavien signaalin esitystilojen välillä. 
 

• ilman kuulolaitesimulaatiota tai 
 
 
 

• kuulolaitesimulaation kanssa valitulle korvalle tai molemmille korville. 

tai 

 

11.1 Kuulolaitteen simulaation kanssa/ilman kuulolaitteen simulaatiota - HL 
 

 

A. Tilan ilmaisin 

B. Asiakkaan HTL:t (epäaktiiviset) 

C. Mukautettu puhebanaani ja puheen kirjaimet 
(oletuskerrokset) 

D. Mitattu UCL (symbolit) 

E. Ei käytettävissä oleva alue (oletuskerros) 

F. Neuvonta ja simulointi -spektri (oletuskerros) 

G. Ennustettu UCL (ei symboleita) 

 
Käytä mukautettua puhebanaania ja selitä pienennetyn dynaamisen alueen käsite sekä puhelaitteiden kompression 

tarkoitus. 

Ilman 
kuulokojetta 

Ilman 
kuulokojetta 

Vasen Oikea 
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11.2 Kuulolaitteen simulaation kanssa/ilman kuulolaitteen simulaatiota - SPL 
 

 

A. Mitattu UCL (symbolit) 

B. Ennustettu UCL (ei 
symboleita) 

C. Asiakkaan HTL:t 

 

 

11.3 Ennustettu audiogrammi kuulokojeella -näkymä 
 

A. Asiakkaan HTL 

B. Ennustettu audiogrammi kuulokojeella 

Ilman 
kuulokojetta 

Ilman 
kuulokojetta 

Vasen Oikea 
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Huomautus • Jos järjestelmässä on nykyisestä potilaasta aikaisempia mittaustietoja, viimeisimpien mittausten 

asetuksia käytetään automaattisesti kyseisen potilaan uudessa istunnossa. 

 
 

 
Ennustettu audiogrammi -näkymässä näytetään perinteinen puhebanaani mukautetun puhebanaanin sijasta. Kun 

simuloidaan kuulolaitteen käyttöä, audiogrammi näytetään alennetun kynnyksen kanssa sen osoittamiseksi, että 

asiakkaan käytettävissä olisi suurempi osa äänisignaalia ja siten parempi puhebanaanin saatavuus. 

Näytetyt arvot ovat asiakkaan kynnykset vähennettynä kohdeinsertiovahvistuksella. 
 
 
 
 

12 Puheen kartoitus 
Speech Mapping  (Puheen kartoitus) -näyttö Counseling and Simulations  (Neuvonta ja simulointi) -moduulissa 

mahdollistaa mittapään mikrofonin mittaukset sen osoittamiseksi, että kuulolaitteella vahvistetut puheäänet ovat 

kuuluvia ja esitetään asiakkaan jäljellä olevalla kuuloalueella. 

Jos käytössä on AURICAL FreeFit, voit käyttää FreeStyle (FreeStyle) -näyttöä PMM:ssä tähän tarkoitukseen. 

 
 

 

13 Mittauksien suorittaminen mittapään mikrofonilla 
Kun aloitat uuden istunnon PMM:llä, varmista, että sovitusparametrit on oikein Fitting Details (Sovitustiedot) -

valintaikkunassa. 

 

 

Sovitusparametrien säätäminen 

1. Paina F10 avataksesi Fitting Details (Sovitustiedot) -valintaikkunan. 

2. Valitse sopiva kohdelaskentasääntö. 

3. Täytä jäljellä olevat kentät dialogilaatikossa. 

 

Mittaaminen mittapään mikrofonilla 

Alla listatuissa kappaleissa kuvataan PMM:n päämenettelytavat: 

RECD:n mittaaminen ► 18 

Mittaus, vaste ilman kuulokojetta ► 20  

Mittaus, tutkittu vaste ► 21  

Mittaus, vaste kuulokojeen kanssa ► 21 

 

13.1 RECD:n mittaaminen 
Jos haluat käyttää mitattuja RECD-arvoja koplerilla tehtävään sovitukseen, voit mitata RECD:n PMM:ssä seuraavasti: 

 

Mittaa koplerin vaste: 

Jätä tämä vaihe väliin, jos sinulla on tallennettu koplerimittaus. 

1. Avaa RECD-välilehti PMM:ssä. 



Käyttöopas 

AURICAL FreeFit 19 

 

 

 
 

 
2. Määritä käyttämäsi koplerin sovitin ja mikäli käytät korvakappaletta vai vaahtomuovikärkeä. 

3. Klikkaa Coupler Response... (Koplerin vaste...) RECD:n ohjauspaneelissa. 

4. Kiinnitä oikeanpuoleinen RECD-mittapää Aurical® HIT:in kopleriin. 

A. RECD-kytkentä 

B. BTE-sovitinletku 

C. BTE (HA2) -adapteri 

D. Kuulokkeen putki 

E. Kuulokkeen putken portti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Napsauta Measure Right (Mittaa oikea) -painiketta. 

6. Kiinnitä vasen mittapää Aurical® HIT:in kopleriin. 

7. Napsauta Measure Left (Mittaa vasen) -painiketta. 

8. Klikkaa OK (OK). 

9. Irrota mittapää Aurical® HIT:istä ja irrota RECD-kytkentä BTE-koplerin putkesta. 
 

Mittaa todellinen korvan vaste: 

1. Kiinnitä mittapäät FreeFit-laitteeseen. 

2. Suorita mittapään putken kalibrointi. 

3. Kytke RECD korvakappaleen putkeen (tai vaahtomuovikärkeen). 

A. Kuulokkeen putki 

B. RECD-kytkentä 

C. korvakappale tai vaahtomuovikärki 

D. Kuulokkeen putken portti 

E. Mittapään putki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Aseta mittapään putket potilaan korviin yhdessä korvakappaleiden tai vaahtomuovitippien kanssa (katso 

Mittapäiden sovittaminen asiakkaalle ja mittapään putkien työntäminen paikalleen ► 10). 
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Huomautus • Ilman kuulokojetta suoritettavassa mittauksessa on yleensä odotettavissa huippu mittakäyrässä 3 

kHz:n taajuudella, 10-20 dB SPL. 

 
 
 
 

 
 

5. Valitse mitattava korva. 

6. Napsauta ohjauspaneelissa Ear Response (Korvan vaste) (tai paina lyhyesti FreeFit-laitteen 

virtapainiketta). Mitattu korvan vaste ja RECD näkyvät omissa grafiikoissaan. 

 

13.2 Vasteen mittaaminen ilman kuulokojetta 
 Unaided (Avustamaton) -ruudulla mitataan ilman kuulolaitteita, jotta voit määrittää korvakäytävän luonnollisen 

vahvistuksen. 

1. Aseta mittapään putki. 

2. Valitse mitattava korva. 

3. Valitse grafiikka. 

 
 

4. Napsauta Unaided (Avustamaton) -painiketta ohjauspaneelissa. 
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Huomautus • Valitse Coupler based fitting (Koplerilla tehtävä sovitus) -kuvake työkalupalkista koplerilla tehtävää 

sovitusta varten ja kytke kuulolaite Aurical® HIT:in kopleriin (katso Aurical® HIT ohjekirjasta). 

 
 
 
 

 
 

A. UCL 

B. Audiogram
mi 

C. Huippu noin 3 kHz:ssä 

D. Mittakäyrä 

 

 

13.3 Tukitun vasteen mittaaminen 
Occluded Response (Tukkeumavaste) -ruudulla mitataan vaimennetut kuulolaitteet korvissa, jotta voit mitata sovituksen 

tukkeutumisen tai avonaisuuden. 

1. Aseta kuulolaite potilaan korvaan siten, että mittapään putki on korvakäytävässä. Varmista, että kuulokoje on 

vaimennettu tai pois päältä. 

2. Klikkaa Occluded (Avustamaton) -painiketta ohjauspaneelissa. 

REURia ja REORia verrattaessa näet korvakäytävän tukkeutumisen vaikutuksen. 

 

13.4 Vasteen mittaaminen kuulokojeen kanssa 
Mittaa Aided (Kuulokojeella)-ruudussa kuulolaitteiden tuottama vahvistus suhteessa tiettyyn ohjailevaan sovituskohteeseen. 

1. Aseta kuulolaite potilaan korvaan siten, että mittapään putki on korvakäytävässä. 

 

 

2. Kytke kuulolaite päälle liikuttamatta sitä. 

Kaikki kuulolaitteen ominaisuudet tulee jättää päälle yleisohjelma valittuna. 

3. Määritä ohjauspaneeli soittamaan jopa viisi signaalia. Esimerkiksi: kolme voimakkuutta puheelle tai 

puheenkaltaiselle stimulukselle: Pehmeä (50/55 dB SPL), Medium (65 dB SPL) ja Kova (80 dB SPL) sekä MPO-

stimulus. 

4. Esittele eri syöttötasot ja MPO-signaali erikseen tai yhdessä jaksossa. 
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5. Vertaa kuulokojeen kanssa mitattua vastekäyrää preskriptiivisiin tavoitearvoihin (katkoviivakäyrä) sekä mitattua 

MPO:ta UCL:ään. Säädä MPO:ta (maksimilähtöteho), jos kova ääni aiheuttaa epämukavuutta. 

6. Säädä kuulolaitetta sovitusohjelmalla sopivan vahvistuksen saavuttamiseksi ja toista mittaukset muutosten 

aiheuttamien vaikutusten arvioimiseksi. 

 

A. Jakso-painike 

B. Mittauspainikkeet eri ärsykkeille 

C. Käyrän merkinnät painikkeelle 1. 

D. Kohdekäyrä MPO:lle. 

E. Mittakäyrä MPO:lle. 

F. Mittakäyrä ja kohdekäyrä painikkeelle 1. 

 
 

Voit myös valita OnTarget-näkymän, joka näyttää eron kohdekäyrän ja mitatun käyrän välillä. Tämä tekee 

KK:n ohjelmoinnista helpompaa. 

 
 

 

14 Kuulolaitteen ominaisuuksien esittely 
Käytä Noise Reduction (Kohinan vaimennus) -näyttöä kuulolaitteen kohinan vaimennuksen arvioimiseksi ja 

esittelemiseksi. Kukin "Kohinan vaimennus" -testi on automaattinen jakso, joka pitää sisällään kaksi käyrää (kahden 

käyrän välillä on viive): 

• Käyrä 1 – tilannekuva juuri ennen kuin "Kohinan vaimennus" vaikuttaa. 

• Käyrä 2 – automaattinen tilannekuva valitun sopeutumisvälin jälkeen, kun "Kohinan vaimennus" on vaikuttanut. 

 

Esitelläksesi "Kohinan vaimennus" -ominaisuuden: 

1. Ohjelmoi kuulolaitteeseen haluttu kohinanvaimennus. 
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Varoitus • Älä missään tapauksessa pura AURICAL FreeFit -laitetta tai AURICAL FreeFit -laturia. Ota yhteys 

laitteen toimittajaan. AURICALFreeFit -laitteen ja AURICAL FreeFit -laturin osat tulee tarkistaa tai huoltaa vain 

valtuutetun henkilökunnan toimesta. 

Tärkeää • AURICAL FreeFit -laitetta ei saa upottaa veteen tai puhdistusliuokseen.. 

Tärkeää • Mitkään AURICAL FreeFit -laitteen osat tai varusteet eivät sovellu autoklaavikäsittelyyn tai 

lämpödesinfiointiin/-sterilointiin. 

 
 

 
2. Säädä mittauspainikkeet haluttujen olosuhteiden mukaisiksi. Valitse kahden mittauksen välinen aika kunkin 

painikkeen osalta (Käyrä 1 ja Käyrä 2). 

3. Paina ohjauspaneelin mittauspainiketta. 

Käyrät näkyvät kaaviossa ja kohinan kokonaisvaimennus näkyy käyrän merkinnöissä. 
 

Feature-2-Benefit(ominaisuus-hyöty) -näkymä mahdollistaa vahvistuseron katsomisen ja esittämisen 

helposti ymmärrettävän kaavion avulla. 
 

FreeStyle-tutkimusnäyttö (FreeStyle) on samanlainen kuin muut PMM-tutkimusnäytöt, mutta mahdollistaa useiden 

protokollien kustomoinnin. 

 
 
 
 

15 Huolto, puhdistus ja ylläpito 
 

 

15.1 Huolto 
Turvallisuussyistä ja jotta takuu pysyy voimassa, lääkinnällisen sähkölaitteen huolto ja korjaus on annettava ainoastaan 

laitteen valmistajan tai valtuutetun korjaamon huoltohenkilökunnan tehtäväksi. Jos laitteeseen ilmaantuu vika, laadi 

yksityiskohtainen kuvaus viasta/vioista ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Älä käytä viallista laitetta. 

 

15.2 Puhdistus 
Käytä pehmeää, kostutettua kangasta ja pientä määrää pesuainetta tai hyväksyttyä, syövyttämätöntä, lääkinnällistä 

desinfiointipyyhettä laitteen ja laturin puhdistamiseksi paikallisten infektiosäädösten mukaisesti. 

Pidettävä poissa nesteiden lähettyviltä. Älä päästä kosteutta laitteen sisälle. Kosteus laitteen sisällä voi vahingoittaa 

instrumenttia tai aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle tai potilaalle. 

 

 

 

Mittapään putket, putken ohjaimet ja korvajohdot tai -koukut 

Nämä osat koskettavat jatkuvasti potilaaseen. 
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• Mittapään putket: 

Ainoa osa, joka on työnnetty korvakäytävään PMM-tutkimuksen aikana, on mittapään putki. Putket ovat 

kertakäyttöisiä, ja niitä tulee käyttää vain kerran potilasta kohti. 

• Putken ohjaimet ja korvajohdot tai -koukut: 

Käytä pehmeää, kostutettua kangasta ja pientä määrää pesuainetta korvajohtojen tai -koukkujen sekä putken 

ohjainten puhdistamiseen. 

 

Hävittäminen 

Silikoniputkien hävittämiseksi ei ole erityisiä vaatimuksia, joten ne voidaan hävittää paikallisten säännösten mukaisesti. 

 

15.3 Huolto 

Ladattavan akun vaihto kerran vuodessa 

Vaihda ladattava akku uuteen ladattavaan akkuun (osanumero 031814) kerran vuodessa. Jos haluat lisätietoja, lue 

FreeFit-opas. 

 

Vuosittainen kalibrointi 

FreeFit-laite ja -mittapäät tulee kalibroida kerran vuodessa valtuutetun huolto-osaston toimesta. 
 
 
 
 

16 Muut viitteet 
Saat lisätietoja Otosuiten Online-ohjeesta, jossa on yksityiskohtaisia tietoja AURICAL FreeFit- ja Otosuite-

moduuleista. 

Katso Otosuite-asennusohjeet Otosuite-asennusoppaasta Otosuite-asennustietovälineellä. 
 
 
 
 

17 Tekniset tiedot 

AURICAL FreeFit -

tyyppi 

AURICAL FreeFit on tyyppiä 1053 valmistajalta Natus Medical Denmark ApS 

 
Liitäntä 

 

Liitäntä Langaton Bluetooth-tiedonsiirto tietokoneeseen, versio 2.0, + EDR, 

luokka 2 (10 metriä/33 jalkaa). 
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Huomaa • Tässä ohjekirjassa kerrotaan 1053-lataustelineen kokoamisesta ja käytöstä. Jos käytät AURICAL-

kaiutinyksikköä FreeFit-laitteen lataamiseen, katso tekniset tiedot Aurical® Aud -ohjekirjasta. 

 
 
 
 

BT-antenni 
 

BT-antenni: Sirullinen monikerrosantenni 2,4 GHz:n taajuudelle 

Antennivahvistus: 2 dBi 

Antennin impedanssi: 50 ohmia 

Laite tukee Bluetooth SIG -standardeja ja käyttää liitettyjen oheislaitteiden ominaisuuksia ja toimintoja kuten konsolin 

työtilan näyttäminen Bluetooth-yhteydellä. 

Bluetooth-tekniikkaa tukeva laite, joka toimii samalla spektrialueella 2,400 GHz - 2,4835 GHz (ISM-kaista) kuin klassinen 

Bluetooth-tekniikka, käyttää Bluetooth-tekniikan 79 1-MHz laajuisia kanavia. Kanavan sisällä tiedot siirretään käyttämällä 

GFSK-taajuussiirtomodulaatiota, joka on samankaltainen kuin klassisen Bluetooth-tekniikan perusnopeusskeema. 

Bittinopeus on 1 Mbit/s. 

 

Virtalähde 
 

Akkutyypit: Ladattava, Ni-MH, AA (R6) 1.2V, 1 kpl. (Käytä vain ladattavia akkuja, jotka on 

toimittanut Natus). Voidaan käyttää myös alkalipariston kanssa AA (R6) 1,5V, 

1 kpl. 

Akun syöttöjännite: Nimellinen 

1,30 V, 

maks. 1,65 

V, 

minimikäynnistysjännite: 1,10 V (mitattu kuormitettuna) 

Minimikäyttöjännite: 1,00 V 

Akun alhaisen varaustason merkkivalo: Kun noin 30 minuuttia akun käyttöaikaa on jäljellä. 

Akun arvioitu käyttöikä: 5 tuntia yhtäjaksoista käyttöä. (Tiedot perustuvat tyypilliseen käyttöskenaarioon. 
Todellinen käyttö voi vaikuttaa akun kestoon). 

 
Lisävarusteet 

 

• Tutkimusohjelmisto. Katso AURICAL FreeFit -huolto-opas. 

 
Latauslaite 

 

 

Tyyppi 
 

Latauslaite on tyyppiä 1053 valmistajalta Natus Medical Denmark ApS 

 
Virtalähde 

 

Nimellissyöttöjännite: 9 V DC 

Minimisyöttöjännite: 6,5 V DC 

Maksimisyöttöjännite: 12 V DC 

Maksimitehonkulutus ladattaessa: 300 mA (9 V:n syöttöjännite) 
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Maksimitehonkulutus ei ladattaessa: 60 mA (9 V:n syöttöjännite) 
 

Ulkoinen verkkomuuntaja 
 

Virtalähde: BRIDGEPOWER CORP, 

MENB1010A0903B01 

Virtalähde: DONGGUAN SHILONG FUHUA 

ELECTRONIC CO., LTD., UE08WCP- 

090056SPA 

Virtalähde: DONGGUAN SHILONG 

FUHUA ELECTRONIC CO., LTD., 

UES06WNCP-090060SPA 

Syöttöjännitealue: 100-240 V AC, 50-60 Hz 

Lähtöjännitealue: 9 V DC, 1,10 A 

Syöttöjännitealue: 100-240 V AC, 50-60 Hz 

Lähtöjännitealue: 9 V DC, 0,56 A 

 

Syöttöjännitealue: 100-240 V AC, 50-60 Hz 

Lähtöjännitealue: 9 V DC, 0,6 A 

Käytä vain laitteen mukana tulevaa verkkomuuntajaa. 

 
Käyttöympäristö 

 

Toimintatapa: Yhtäjaksoinen. 

Lämpötila: 15–35 ºC (59–95 ºF) 

Suhteellinen kosteus: 30-90 %, kondensoimaton 

Lämpenemisaika: < 1 min. 

Ilmanpaine: 600 hPa - 1060 hPa 

Käyttö alle -20 asteessa tai yli 60 asteessa voi aiheuttaa pysyviä vaurioita. 

 
Varastointi ja käsittely 

 

Lämpötila: -20...+60 ºC (-4...+140 ºF) 

Suhteellinen kosteus: < 90 %, kondensoimaton 

Ilmanpaine: 500 hPa - 1060 hPa 

 
Mitat 

 

AURICAL FreeFit (K x L x S): 23 x 350 x 230 mm (0,91 x 13,7 x 9,1 tuumaa) 

Latauslaite (K x L x S): 280 mm x 180 mm x 230 mm (pöytälevy asennettuna) 

340 mm x 180 mm x 230 mm (pöytälevy asennettuna) 

 

Paino 
 

AURICAL FreeFit: 0,180 kg 

Latauslaite: 0,700 kg 

 
Oleellinen suorituskyky 

Aurical® FreeFit ei omaa olennaista suorituskykyä, joten siihen liittyvät vaatimukset on ilmoitettu seuraavassa: 
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• Perusturvallisuus standardin IEC 60601-1 mukaan 

Kaikki standardin IEC 60601-1-2:2007, #5.2.2.1-#5.2.2.10 edellyttämät tiedot ovat saatavilla Aurical® FreeFit -käyttöoppaasta. 
 

Standardit 
 

Todellisen korvan mittaus: EN 61669:2001, ISO 12124:2001 

Turvallisuus: IEC 60601-1:2005+A1:2012, sisäinen virtalähde, tyyppi BF 

IPX0 EN 60601-1:2006+A1:2013, tyyppi BF 

ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012 

CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14 

EMC: IEC 60601-1-2:2014 ja EN 60601-1-2:2015 

IEC 60601-1-2:2007 ja EN 60601-1-2:2007 

Radiolaite: ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016) 
 

17.1 Lisävarusteet 

Vakiovarusteet ja lisävarusteet vaihtelevat maittain. Lisätietoja saa paikalliselta jälleenmyyjältä. 

• REM-mittapäät (2 kpl) - kaapelin pituus noin 20 cm (7,9 tuumaa) 

• RECD-mittapäät - lyhyet (2 kpl) - kaapelin pituus noin 20 cm (7,9 tuumaa) 

• RECD-mittapää - pitkä (1 kpl) - kaapelin pituus noin 150 cm (5 jalkaa) 

• REM-mittapään putket (50 kpl) 

• Silikonijohdot korvaan (50 kpl) 

• Korvakoukut 

• SoundHub 100 

• Kuuloke, puolisuljettu (asiakas) - kaapelin pituus noin 250 cm (8 jalkaa) 

• Pääpanta, avoin (jälleenmyyjä) - kaapelin pituus noin 200 cm (6,5 jalkaa) 

• Pöytämikrofoni (äänitys) - kaapelin pituus noin 300 cm (100 jalkaa) 

• NOAHlink-hihnat 

• Tarrapidikkeet 

• Y-jakajan sovitinkaapeli 

• REM-putken tuki 

• Otosuite DVD 

• OTOair Bluetooth -sovitin 

• RECD-sovitinsarja (putket ja kytkentä) 

• RECD-korvatipin aloituspakkaus 

• Ladattava, Ni-MH, AA (R6) 1.2V, 1 kpl. Tuotenumero 031814 

• AURICAL FreeFit -viiteopas 

• AURICAL FreeFit -käyttöopas 
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18 Varoitukset 
Tässä käyttöohjeessa on tietoa ja varoituksia, joita on noudatettava oppaassa kuvattavien laitteiden ja ohjelmistojen 

turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Paikallisia viranomaismääräyksiä on myös aina noudatettava. 

AURICAL FreeFit tulee toimittaa vain määritettyjen akkutyyppien kanssa, katso Laitteen virransaanti 

► 6. Laita akku ohjeiden mukaan akkulokeroon. 

Jos käytät alkaliparistoa, älä yritä ladata AURICAL FreeFit -laitetta. Alkaliparisto voi vaurioitua ja vuotaa, ja 

tämä voi vuorostaan vaurioittaa AURICAL FreeFit -laitetta. Aseta FreeFit laturiin vain, jos AURICAL FreeFit 

sisältää ladattavan akun. 

Jos laitetta ei käytetä vähään aikaan, akku tulee poistaa laitteesta. 

AURICAL FreeFit tulee ladata vain 1053-lataustelineessä tai Natusin 1081 AURICAL -kaiutinyksikön avulla. 

Ellet lataa AURICAL FreeFit -laitetta sellaisen Aurical® Aud -kaiutinyksikön kanssa, jossa on lääketieteellisesti 

eristetty virtalähde, älä yritä käyttää AURICAL FreeFit -laitetta potilailla laitteen ollessa yhdistettynä laturiin. 

 

1. Laitteessa tai laturissa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Turvallisuussyistä ja jotta takuu pysyy voimassa, 

lääkinnällisen sähkölaitteen huolto ja korjaus on annettava ainoastaan laitteen valmistajan tai valtuutetun 

korjaamon huoltohenkilökunnan tehtäväksi. Jos laitteeseen ilmaantuu vika, laadi yksityiskohtainen kuvaus 

viasta/vioista ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Älä käytä viallista laitetta. 

2. Pidettävä poissa nesteiden lähettyviltä. Älä päästä kosteutta laitteen sisälle. Kosteus laitteen sisällä voi 

vahingoittaa instrumenttia tai aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle tai potilaalle. 

3. Älä käytä laitetta syttyvien aineiden (kaasujen) läheisyydessä tai happirikkaassa ympäristössä. 

4. Ei-toivottua häiriöääntä voi esiintyä, jos laite altistuu vahvalle radiokentälle. Tällainen melu voi häiritä laitteen 

toimintaa. Monet sähkölaitteet kuten matkapuhelimet voivat saada aikaan radiokentän. Suosittelemme 

rajoittamaan näiden laitteiden käyttöä AURICAL FreeFit -laitteiden läheisyydessä. 

5. Muutokset tai muokkaukset, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, voivat viedä käyttäjältä oikeuden käyttää laitetta. 

6. Laite on testattu, ja se noudattaa luokan B digitaalilaitteen rajoja (Part 15, FCC Rules). Nämä rajat on tarkoitettu 

tarjoamaan kohtuullisen suojan haitallista häiriötä vastaan asennuksissa asuinalueella. Tämä laite tuottaa, käyttää ja 

mahdollisesti säteilee suurtaajuusenergiaa. Laite voi häiritä radioliikennettä, ellei sitä ole asennettu ja käytetä 

ohjeiden mukaisesti. Ei ole kuitenkaan takuuta siitä, että mikään asennustapa poistaisi häiriöt täysin. Jos laite 

aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiolähetyksiin (voidaan todeta kytkemällä laitteen virta päälle ja pois), 

käyttäjää suositellaan kokeilemaan ongelman ratkaisemista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä: 

– Suuntaa vastaanottoantenni uudestaan tai vaihda sen paikkaa. 

– Kasvata laitteen ja vastaanottimen keskinäistä etäisyyttä. 

– Kytke laite pistorasiaan eri virtapiirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty. 

– Kysy lisäneuvoja jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio/TV-teknikolta. 

7. Käyttö Kanadassa: Radiohäiriöiden välttämiseksi lisensoidun käytön aikana laitetta tulee käyttää sisätiloissa ja 

poissa ikkunoiden lähettyviltä maksimaalisen suojan takaamiseksi. Laitteen (tai sen lähetinantennin) asentaminen 

ulkotiloihin on lisenssinvaraista. 
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8. Mitään osia ei saa syödä, polttaa tai käyttää millään tavalla muihin kuin tämän oppaan kohdassa Käyttötarkoitus 

kerrottuihin tarkoituksiin. 

9. Laite ja latausteline voidaan hävittää normaalina elektroniikkaromuna paikallisten määräysten mukaisesti. Ota 

selvää paikallisista säädöksistä koskien ladattavien ja alkaliparistojen hävittämistä. 

10. Turvallisuussyistä ja EMC-vaikutusten vuoksi laitteen liittimiin kiinnitettävien osien tulee olla tyypiltään 

identtisiä järjestelmän mukana toimitettujen lisäosien kanssa. 

11. Varusteet, joihin kuuluu kuulokkeet on suositeltavaa kalibroida vuosittain. Lisäksi suosittelemme kalibrointia myös 

mahdollisen vaurion jälkeen (jos kuulokkeet ovat esimerkiksi pudonneet lattialle). 

12. EN 60601-1-1-standardin noudattamiseksi tietokone ja tulostin tulee sijoittaa asiakkaan ulottumattomiin, eli 

vähintään noin 1,5 metrin etäisyydelle. 

13. Ei ole suositeltavaa pinota laitetta muiden laitteiden kanssa tai sijoittaa sitä huonosti tuuletettuun tilaan, koska se 

voisi vaikuttaa laitteen suorituskykyyn. Jos se pinotaan toisen laitteen kanssa tai sijoitetaan toisen laitteen viereen, 

pitää varmistaa, että laitteen toiminta ei kärsi. 

14. Liittovaltion lain mukaan laitetta voi USA:ssa myydä vain laillistetun lääkärin toimesta tai sellaisen tilauksesta. 

15. Kehotamme asentamaan laitteen ympäristöön, jossa staattisen sähkön määrä on minimoitu. Esimerkiksi 

antistaattisen kokolattiamaton käyttö on suositeltavaa. 

16. Latausteline tulee pitää poissa hoitoalueelta. 
 
 
 
 

19 Huomautuksia sähkömagneettisesta 
yhteensopivuudesta (EMC) 
• AURICAL FreeFit on osa sähköistä lääkelaitejärjestelmää, joten sitä koskevat erityiset turvamääräykset. Tästä syystä 

tässä asiakirjassa annettuja asennus- ja käyttöohjeita on noudatettava huolellisesti. 

• Kannettavat korkeataajuusviestintälaitteet, kuten matkapuhelimet saattavat häiritä AURICAL FreeFit -laitteen 

toimintaa. 

 

IEC 60601-1-2:2014 ja EN 60601-1-2:2015 

 
 

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt kaikille laitteille ja järjestelmille 

 

AURICAL FreeFit on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. AURICAL FreeFit -käyttäjän on varmistettava, että 

laitetta käytetään asianmukaisessa ympäristössä. 

 

Häiriöpäästötestit 
 

Yhteensopivuus 
 

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus 

 

Radiotaajuuspää

stöt CISPR11 

 

Ryhmä 1 
 

AURICAL FreeFit käyttää radiotaajuusenergiaa vain sisäiseen toimintaansa. Siksi sen 

radiotaajuiset häiriöpäästöt ovat hyvin alhaisia eikä niiden pitäisi aiheuttaa häiriöitä niiden 

lähettyvillä oleville elektronisille laitteille. 

 

Radiotaajuuspää

stöt CISPR11 

 

Luokka B 
 

AURICAL FreeFit sopii käytettäväksi kaikissa ympäristöissä mukaan lukien asuinrakennukset ja 

tilat, jotka on kytketty julkiseen pienjänniteverkkoon, joista asuinrakennukset saavat 

sähkövirtansa. 
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AURICAL FreeFit on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. AURICAL FreeFit -käyttäjän on varmistettava, että 

laitetta käytetään asianmukaisessa ympäristössä. 

 

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto – laitteille ja järjestelmille ammattimaisen terveydenhuollon käyttöympäristössä 

 
 
 
 

 

Harmoniset päästöt IEC 

61000-3-2 

 

Ei sovelleta 
 

 

Jännitteen vaihtelut/välkyntä 

IEC 61000-3-3 

 

Ei sovelleta 

 
 

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto kaikille laitteille ja järjestelmille 

 

AURICAL FreeFit on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. AURICAL FreeFit -käyttäjän on varmistettava, että 

laitetta käytetään asianmukaisessa ympäristössä. 

 

Immuniteettitesti 
 

IEC 60601 

testitaso 

 

Vastaavuustaso 
 

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus 

 

Sähköstaattinen purkaus 

(ESD) IEC 61000-4-2 

 

+/- 8 kV liitin 

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

+/- 8 kV, +/- 15 kV ilma 

 

+/- 8 kV liitin 

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

+/- 8 kV, +/- 15 kV ilma 

 

Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamista 

laattaa. Jos lattioissa käytetään synteettisiä 

materiaaleja, ilman suhteellisen kosteuden tulee olla 

vähintään 30 %. 

 

Nopeat transienttipurskeet 

IEC 61000-4-4 

 

+/- 2 kV virtalähteen johdoille 

+/- 1 kV tulo-/lähtöjohdoille 

 

+/- 2 kV virtalähteen johdoille 

+/- 1 kV tulo-/lähtöjohdoille 

 

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen 

tai sairaalaympäristön virtaa. 

 

Ylijännite 
 

+/- 1 kV johdo(i)sta 
johtoon/johtoihin 

 

+/- 1 kV johdo(i)sta 
johtoon/johtoihin 

 

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen 
tai sairaalaympäristön virtaa. 

IEC 61000-4-5 +/- 2 kV johdo(i)sta 
maadoitukseen 

Ei sovelleta 

 +/- 2 kV DC ottojohdo(i)sta 
maadoitukseen 

Ei sovelleta 

 +/- 1 kV DC ottojohdo(i)sta 
johtoon/johtoihin 

+/- 1 kV DC ottojohdo(i)sta 
johtoon/johtoihin 

 +/- 2 kV I/O-johto/johdot 
maadoitukseen 

Ei sovelleta 

 

Jännitekuopat, lyhyet 
katkokset ja jännitteen 
vaihtelut ottojohdoilla 

IEC 61000-4-11 

0 % UT; 0,5 kierrosta 0 % UT; 0,5 kierrosta 

 

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen kaupallisen 
tai sairaalaympäristön virtaa. Jos AURICAL FreeFit -
laitteen käytön on oltava jatkuvaa myös verkkovirran 
katkojen aikana, suositellaan, että AURICAL FreeFit saa 
virtansa keskeytymättömästä virtalähteestä tai akusta. 

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

ja 315° ja 315° 

0 % UT; 1 kierros 0 % UT; 1 kierros 

ja ja 

 70 % UT; 25/30 kierrosta 70 % UT; 25/30 kierrosta 

 Yksivaiheinen: 0° kulmassa Yksivaiheinen: 0° kulmassa 

 

Jännitekatkokset 
ottojohdoilla IEC 61000-4-11 

0 % UT; 250/300 kierrosta 0 % UT; 250/300 kierrosta 

  

   

 

Virran taajuuden 

(50/60 Hz) 

magneettikenttä IEC 

61000-4-8 

 

30 A/m 
 

Ei vastaavia portteja, joihin 

tämä voisi vaikuttaa 

 

Magneettikenttien on oltava tasolla, joka on ominaista 

tyypilliselle sijainnille tyypillisessä kaupallisessa tai 

sairaalaympäristössä. 

UT on AC-verkkojännite ennen testitason käyttöä. 
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Immuniteettitesti 
 

IEC 60601 

testitaso 

 

Vastaavuustaso 
 

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus 

 

Johdettu 

radiotaajuus IEC 

61000-4-6 

 

3 V rms 

150 kHz–80 MHz 

 

3 V rms 

150 kHz–80 MHz 

 

 6 V rms 

ISM-taajuusalueet ja Amateur 

6 V rms 

ISM-taajuusalueet ja Amateur 

 

Säteilevä 

radiotaajuus 

IEC 61000-4-3 

 

10 V/m 

80 MHz - 2,7 GHz 

 

10 V/m 

80 MHz - 2,7 GHz 

 3 V/m 

80 MHz - 2,7 GHz 

3 V/m 

80 MHz - 2,7 GHz 

 

Läheisyyskentät 

radiotaajuisesta 

langattomasta viestinnästä 

IEC 61000-4-3 

 

27 V/m 

385 MHz 
 

28 V/m 

450 MHz 

 

27 V/m 

385 MHz 
 

28 V/m 

450 MHz 

 

Erotusetäisyyden AURICAL FreeFit -laitteen 

elektronisten osien ja langattoman 

radiotaajuuslaitteen välillä on oltava vähintään 30 

cm (11,8 tuumaa). 

 
9 V/m 

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz 

9 V/m 

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz 

 

 
28 V/m 

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz 

28 V/m 

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz 

 

 
28 V/m 

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz 

28 V/m 

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz 

 

 
28 V/m 

2450 MHz 

28 V/m 

2450 MHz 

 

 
9 V/m 

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz 

9 V/m 

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz 

 

Huomautus 1: Taajuuksilla 80 MHz - 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä. 
 

Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja 

ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen. 

 

IEC 60601-1-2:2007 ja EN 60601-1-2:2007 

 
 

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt kaikille laitteille ja järjestelmille 

 

AURICAL FreeFit on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. AURICAL FreeFit -käyttäjän on varmistettava, että 

laitetta käytetään asianmukaisessa ympäristössä. 

 

Häiriöpäästötestit 
 

Yhteensopivuus 
 

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus 

 

Radiotaajuuspäästöt 

CISPR11 

 

Ryhmä 1 
 

AURICAL FreeFit käyttää radiotaajuusenergiaa vain sisäiseen toimintaansa. Siksi sen 

radiotaajuiset häiriöpäästöt ovat hyvin alhaisia eikä niiden pitäisi aiheuttaa häiriöitä 

niiden lähettyvillä oleville elektronisille laitteille. 
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Radiotaajuuspäästöt 

CISPR11 

 

Luokka B 
 

AURICAL FreeFit sopii käytettäväksi kaikissa ympäristöissä mukaan lukien asuinrakennukset 

ja tilat, jotka on kytketty julkiseen pienjänniteverkkoon, joista asuinrakennukset saavat 

sähkövirtansa.  

Harmoniset päästöt IEC 61000-3-2 
 

Ei sovelleta 

 

Jännitteen vaihtelut/välkyntä IEC 61000-

3-3 

 

Ei sovelleta 

 
 

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto kaikille laitteille ja järjestelmille 

 

AURICAL FreeFit on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. AURICAL FreeFit -käyttäjän on varmistettava, että 

laitetta käytetään asianmukaisessa ympäristössä. 

 

Immuniteettitesti 
 

IEC 60601 

testitaso 

 

Vastaavuustaso 
 

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus 

Sähköstaattinen 
purkaus (ESD) 
IEC 61000-4-2 

 

+/- 6 kV liitin 

+/- 8 kV ilma 

 

+/- 6 kV liitin 

+/- 8 kV ilma 

 

Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamista laattaa. Jos lattioissa 

käytetään synteettisiä materiaaleja, ilman suhteellisen kosteuden tulee olla 

vähintään 30 %. 

 

Verkkotaajuus 

(50/60 Hz) 

magneettikenttä 

IEC 61000-4-8 

 

3 A/m 
 

3 A/m 
 

Magneettikenttien on oltava tasolla, joka on ominaista tyypilliselle sijainnille 

tyypillisessä kaupallisessa tai sairaalaympäristössä. 
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AURICAL FreeFit on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilevän radiotaajuuden häiriöitä valvotaan. Asiakas tai AURICAL 

FreeFit -laitteen käyttäjä voi auttaa ehkäisemään sähkömagneettisia häiriöitä ylläpitämällä minimietäisyyttä kannettavien/liikuteltavien 

radiotaajuuslaitteiden (lähettimet) ja AURICAL FreeFit -laitteen välillä yllämainitulla tavalla viestintälaitteiden maksimilähtötehon mukaisesti. 

 

Suositusetäisyydet kannettavien/liikuteltavien radiotaajuuslaitteiden ja AURICAL FreeFit -laitteen välillä 

 
 
 
 

 

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto – laitteille ja järjestelmille, jotka EIVÄT OLE elämää ylläpitäviä 

 

AURICAL FreeFit on suunniteltu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. AURICAL FreeFit -käyttäjän on varmistettava, että 

laitetta käytetään asianmukaisessa ympäristössä. 

 

Immuniteettitesti 
 

IEC 60601 

testitaso 

 

Vastaavuustaso 
 

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus 

 

Säteilevä 

radiotaajuus 

IEC 61000-4-3 

 

3 V/m 

80 MHz – 2,5 GHz 

 

3 V/m 
 

Kannettavia ja siirrettäviä 

radiotaajuusviestintävälineitä ei saa käyttää 

lähempänä mitään AURICAL FreeFit -laitteen osaa 

kaapelit mukaan lukien kuin suositusetäisyys, joka 

on laskettu lähettimen taajuuteen sovellettavasta 

yhtälöstä. 

Suositusetäisyys: d = 1,2  80 MHz 

- 800 MHz 

d = 2,3  80 MHz - 2,5 GHz, 

jossa P on lähettimen maksimilähtöteho watteina 

(W) lähettimen valmistajan ilmoituksen mukaan, ja 

d on suositeltu erotusetäisyys metreinä (m). 

Kiinteiden radiotaajuuslähettimien 

kenttävoimakkuudet sähkömagneettisen 

asennustutkimuksen a mukaan eivät saa ylittää 

kunkin taajuusalueen vaatimustasoa. b 

Tällä symbolilla merkityn laitteen läheisyydessä voi 

esiintyä häiriöitä: 

 

Huomautus 1: Taajuuksilla 80 MHz - 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä. 
 

Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja 

ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen. 

a. Kiinteiden lähettimien, kuten radion, matkapuhelinten, langattomien puhelinten ja maaradioliikenteen radioverkkojen, amatööriradioiden, AM- ja FM-

radiolähetysten ja TV-lähetysten tukiasemien kentänvoimakkuuksia ei voida teoreettisesti ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden radiotaajuuslähettimien 

sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, asennuspaikalla tulisi tehdä sähkömagneettinen mittaus. Jos tiloissa, joissa AURICAL FreeFit -laitetta 

käytetään, mitatut kenttävoimakkuudet ylittävät yllä annetut radiotaajuuden suositusrajat, AURICAL FreeFit -laitetta on tarkkailtava normaalin käytön 

varmistamiseksi. Jos epänormaalia toimintaa havaitaan, lisätoimenpiteet kuten AURICAL FreeFit -laitteen uudelleen suuntaus tai sijoittaminen toiseen 

paikkaan saattavat olla tarpeen. 

b. Kun taajuusalue on yli 150 kHz - 80 MHz, kentänvoimakkuuksien tulee olla alle 3 V/m. 
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Lähettimen maksiminimellisottoteho W 
 

Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan, m 

 

80–800 MHz 
 

d = 1,2  

 

800 MHz–2,5 GHz 
 

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 

 

Muiden kuin yllä esitetyille maksimivirroille mitoitettujen lähettimien suositusetäisyys metreinä (m) voidaan arvioida käyttäen lähettimen taajuudelle 

sovellettavaa yhtälöä, jossa P on lähettimen maksiminimellisulostulovirta watteina (W) lähettimen valmistajan ilmoituksen mukaan. 

Huomautus 1: Taajuuksilla 80 MHz - 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä. 
 

Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja 

ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen. 

 
 
 

20 Symbolien määritelmät 
 

 

 
ISO 15223-1 

Symboli 5.1.1 

Valmistaja 

Ilmoittaa lääkinnällisen laitteen valmistajan EU-direktiivien 90/385/EEC, 93/42/EEC ja 

98/79/EC mukaan. 

 

 
ISO 15223-1 

Symboli 5.4.4 ja 

IEC 60601-1 

Taulukko D.1 #10 

Huomio 

Osoittaa, että käyttäjän pitää katsoa käyttöohjeista tärkeät tiedot kuten varoitukset ja varotoimet, 

joita eri syistä ei voi esittää itse lääkinnällisessä laitteessa. 

 

 

IEC 60601-1 

Taulukko D.2 #10 

Seuraa käyttöohjeita 
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ISO 15223-1 

Symboli 5.4.3 ja 

IEC 60601-1 

Taulukko D.1 #11 

Katso käyttöohjeesta 

Osoittaa, että käyttäjän pitää tutustua käyttöohjeisiin. 

 

 
IEC 60601-1 

Taulukko D.1 #20 

Tyypin BF potilasosa 

Standardin IEC 60601-1 tyypin BF vaatimusten mukainen. 

 

 
93/42/ETY 

CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä 

Sertifiointimerkki, joka osoittaa sovellettavia Euroopan talousalueen asetuksia ja direktiivejä. 

 

 

Asennus tulee suorittaa standardin IEC 60601-1 (3.) lääketieteellisiä sähköjärjestelmiä koskevan 

lausekkeen 16 mukaan ja standardien AAMI ES60601-1 ja CSA C22.2 NO. 60601-1-08-CAN/CSA 

mukaisesti. Lääkinnällisten sähköjärjestelmien luotettavuuden lisäsäännöt. 

Yleissääntö kaikista sähköisistä laitteista, joita käytetään asiakkaan läheisyydessä: 

• Kytkettyjen laitteiden on oltava standardin IEC 60601-1 (3.) mukaisia. 
 

 Tämä laite täyttää sille asetetut laatuvaatimukset (Part 15, FCC Rules). Käyttö on riippuvainen 

seuraavasta kahdesta ehdosta: 

• Laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä. 

• Laitteen on siedettävä kaikki häiriöt, kuten sellaiset, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottuja 

toimintoja. 

 

 IC-merkintä sertifiointi/rekisteröintinumeron edessä tarkoittaa, että Industry Canadan tekniset 

vaatimukset täyttyvät. 

 

 

Ranskassa laitteen käyttö on sallittua vain sisätiloissa. 

 

 Osoittaa akun oikean paikan akkukotelon sisällä. 

 

 

Laitteen läheisyydessä voi esiintyä häiriöitä. Paikalliset säädökset ja ympärillä olevien laitteiden 

turvatoimet tulee huomioida häiriöiden välttämiseksi. 

Tämän laitteen etäisyys muihin laitteisiin, jotka noudattavat standardinmukaisia 

häiriönsietovaatimuksia IEC 60601-1-2:n mukaan, on vähintään 35 senttiä. 
 

 Tasavirta 

Osoittaa, että laite soveltuu vain tasavirralle. 
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Älä käytä uudelleen. 

Osoittaa lääkinnällisen laitteen, joka on tarkoitettu kertakäyttöiseksi tai käytettäväksi yhdellä 

potilaalla yhden toimenpiteen aikana. 
 

 
Käytetään virheviesteissä, jos ohjelmisto ei toimi. Katso tarkat tiedot valintaikkunasta. 

 

 
 

EN 50419 

Sähkö- ja elektroniikkaromusta (WEEE) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston  4. 

heinäkuuta 2012 antaman direktiivin 2012/19/EU mukainen laite. 

Kaikki elektroniikka- ja sähkölaitteet, akut ja paristot on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, 

kun ne poistetaan käytöstä. Nämä vaatimukset koskevat koko Euroopan unionia. Näitä tuotteita ei 

saa hävittää lajittelemattoman kaatopaikkajätteen mukana. 

Voit palauttaa laitteen ja lisälaitteet Natus Medical Denmark ApS:lle tai mille tahansa Natus 

Medical Denmark ApS -jälleenmyyjälle. Voit myös ottaa yhteyden paikalliseen jäteyhtiöön, joka 

kertoo lisää laitteiden hävittämisestä. 

Katso koko Natus Medical Denmark ApS:n WEEE-lausunto alta. 

 

SER-ilmoitus 

Natus on sitoutunut täyttämään Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevat vaatimukset 

vuodelta 2014. Näiden määräysten mukaan sähkö- ja elektroniikkajäte on kerättävä erikseen asianmukaista käsittelyä ja 

hyödyntämistä varten, jotta voidaan varmistaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua käytetään uudelleen tai sitä 

kierrätetään turvallisesti. Tämän sitoumuksen mukaisesti Natus voi siirtää takaisinottoa ja kierrätystä koskevat 

velvoitteensa eteenpäin, jollei muita järjestelyjä ole tehty. Ota yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoja alueellasi 

käytettävissä olevista keräys- ja palautusjärjestelmistä osoitteessa www.natus.com. 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia ja 

aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei käsitellä oikein. Siksi 

loppukäyttäjillä on myös oma roolinsa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäytön ja kierrätyksen 

varmistamisessa. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjät eivät saa hävittää sähkö- ja elektroniikkalaiteromua yhdessä 

muiden jätteiden kanssa. Käyttäjien on käytettävä kunnallisia keräysjärjestelmiä tai valmistajien/maahantuojien 

takaisinottovelvoitteita tai luvansaaneita jätteenkuljetusyrityksiä vähentääkseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 

hävittämiseen liittyviä haitallisia ympäristövaikutuksia ja lisätäkseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttö-, 

kierrätys- ja hyödyntämismahdollisuuksia. 

Laite, joka on merkitty yliviivatulla pyörillä varustetulla roskasäiliöllä, luetaan sähkö- ja elektroniikkalaitteeksi. Yliviivattu 

pyörillä varustettu roskakorisymboli osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei tule hävittää yhdessä 

kaatopaikkajätteen kanssa, vaan se on kerättävä erikseen. 

 
 
 
 

21 Valmistaja 
Natus Medical Denmark ApS 

Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup 

Denmark 

 +45 45 75 55 55 

www.natus.com 

http://www.natus.com/
http://www.natus.com/
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21.1 Valmistajan vastuu 
Valmistaja on vastuussa laitteen käyttöturvallisuudesta, luotettavuudesta ja toimivuudesta vain, jos: 

• Kaikki laitteen kokoamiset, laajennukset, uudelleensäädöt, muutokset tai korjaukset on tehnyt laitteen valmistaja 

tai valmistajan valtuuttama henkilö. 

• sähköasennus, jonka osaksi laite on kytketty, täyttää EN/IEC-vaatimukset. 

• laitetta käytetään käyttöohjeiden mukaan. 

Valmistaja varaa oikeuden irtisanoutua kaikesta vastuusta koskien muiden osapuolten huoltamien tai korjaamien 

laitteiden käyttöturvallisuutta, luotettavuutta ja toimivuutta. 




