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1

Enhetsbeskrivelse

1.1

Kort beskrivelse
AURICAL FreeFit er en firekanalers frekvensanalysator som brukes til å måle lydtrykknivået nær klientens trommehinne og
utenfor øret ved det ytre øret for begge ører samtidig.
AURICAL FreeFit skal bare lades med 1053-ladeapparatet eller AURICAL-høyttalerenhet type 1081 fra Natus.

1053-ladeapparat

AURICAL-høyttaler med lader

Merk • Denne håndboken beskriver montering og bruk av 1053-ladeapparatet. Hvis du bruker AURICAL-høyttaleren
til å lade FreeFit, kan du se håndboken for AURICAL Aud.

Merk • Informasjon om rådgivnings- og simuleringsprogramvaren finnes i håndboken for AURICAL Visible Speech
og rådgivnings- og simuleringsmodulen.

Otosuite PMM-modulen og rådgivnings- og simuleringsmodulen brukes til å betjene AURICAL FreeFit. AURICAL FreeFit
kan ikke brukes uten Otosuite-programvaren.

1.2

Fysisk driftsprinsipp
Aurical® FreeFit bruker høyttalere til å generere referanselydtrykk. Ved å plassere innebygde mikrofoner nær en klients
trommehinner og utenfor ørene, brukes de fire kanalene til å måle lydtrykknivået ved trommehinnen og utenfor øret for
begge ører samtidig. På denne måten gjør FreeFit og PMM-modulen at du kan utføre virkelige binaurale målinger som
gir deg verdifull informasjon når du justerer høreapparatinnstillinger i leverandørenes tilpasningsprogramvare.
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Bruksområde
Brukere: øreleger, høreapparatforhandlere, øre-nese-hals-spesialister, logopeder og annet helsepersonell.

4

AURICAL FreeFit

Brukerveiledning

Bruk: visualisere det forsterkede signalet som registreres i øret med referanseinformasjon som målkurver for å danne et
objektivt grunnlag for å justere høreapparatinnstillingene.

2.1

Typografiske konvensjoner
Bruk av Advarsel, Forsiktig og Merknad
For å gjøre oppmerksom på informasjon vedrørende sikker og egnet bruk av enheten eller programvaren bruker
bruksanvisningen følgende varselsmeldinger:

Advarsel • Indikerer livsfare eller fare for død eller alvorlig personskade for bruker eller pasient.

Forsiktig • Indikerer risiko for personskade på bruker eller pasient, eller risiko for skade på data eller enhet.

Merk • Indikerer at du må være spesielt oppmerksom.

Kontakt Natus Medical Denmark ApS for å få tilsendt et gratis eksemplar av brukerdokumentasjonen (www.natus.com).
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Utpakking
1.

Pakk ut enheten forsiktig.
Når du pakker ut enheten og tilbehøret, anbefales det å ta vare på emballasjen de ble levert i. Hvis du skulle trenge å
sende inn enheten for service, vil originalemballasjen beskytte mot skade under transport osv.

2.

Inspiser utstyret visuelt for mulig skade.
Hvis det har oppstått skade, må enheten ikke tas i bruk. Kontakt distributøren for å få hjelp.

3.

Kontroller at du har fått alle nødvendige deler og alt tilbehør som står på pakklisten. Kontakt distributøren hvis noe
mangler i pakken.

AURICAL FreeFit
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Installasjon

Installasjon til stasjonær bruk
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Montering på vegg

Montere NOAHLink-laderen på
AURICAL FreeFit-laderfoten

Enhetens strømforsyning
Forsiktig • Bruk bare følgende batterityper:
Oppladbar, Ni-MH, AA (R6) 1,2 V, 1 stk. (Bruk kun oppladbare batterier levert av Natus). Kan også brukes med
alkalisk AA-batteri (R6) 1,5 V, 1 stk.

A. Trykk for å åpne
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5.1

Lade opp batteriet med laderstativet
Advarsel • Ikke forsøk å lade din AURICAL FreeFit hvis du bruker alkalisk batteri. Det alkaliske batteriet
kan skades og lekke, og dette kan videre forårsake skade på AURICAL FreeFit. Sett FreeFit i ladeapparatet
bare hvis AURICAL FreeFit inneholder et oppladbart batteri.
Batteriene burde fjernes hvis utstyret ikke skal brukes på en stund.

Forsiktig • Bruk bare strømforsyningene som er spesifisert i de tekniske spesifikasjonene under
Strømforsyning. Se Tekniske spesifikasjoner ► 24.

Merk • Det oppladbare batteriet skal skiftes én gang i året. Nye batterier må kjøpes fra Natus.
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Slå AURICAL FreeFit på eller av
Advarsel • Med mindre du lader AURICAL FreeFit med Aurical® Aud-høyttalerenheten, som har en medisinsk isolert
strømforsyningsenhet, må du ikke prøve å bruke AURICAL FreeFit med klienter mens den står i ladeapparatet.

Slå på AURICAL FreeFit
Hold inne strømknappen på enheten til statusindikatorlampen tennes. Statusindikatoren lyser i ca. 3 sekunder,
deretter begynner den å blinke periodisk.

Slå av AURICAL FreeFit
Hold inne strømknappen på enheten til statusindikatorlampen tennes.

AURICAL FreeFit
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A. Strømknapp
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Koble AURICAL FreeFit til PMM
Når du bruker PMM for første gang, må du kjøre konfigurasjonsveilederen for å sette opp forbindelsen mellom AURICAL
FreeFit og PMM.
Etter at du har konfigurert PMM for første gang, hvis FreeFit er slått på når du åpner kontrollpanelet i PMM, vil FreeFit kobles
til PMM automatisk. Hvis ikke, kan du koble til FreeFit på følgende måte:
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1.

Slå på FreeFit.

2.

Klikk på Kontrollpanel (Control Panel) på verktøylinjen i PMM.

3.

Klikk på Koble til (Connect) i kontrollpanelet.

AURICAL FreeFit-prober
Probe med originaltilbehør

A.
B.
C.
D.
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Probeslangeport
Markørring
Øreledning
Probeslangestøtte

E. Probeslange
F. Transduserslangeport (bare RECD-probe)
G. Probehus

AURICAL FreeFit
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Probe med probeforbedringstilbehør

A.
B.
C.
D.

Probeslangeport
Markørring
Probeslangestøtte
Ørekrok

E. Probeslange med millimetermarkeringer
F. Transduserslangeport (bare RECD-probe)
G. Probehus

Øreledningen eller ørekroken brukes til å henge proben under klientens øre. Probeslangen settes inn i ørekanalen for
probemikrofonmålinger. Probeslangen har en svart markørring for markering av hvor langt inn i ørekanalen slangen bør
settes inn. Probeslangestøtten brukes til å stabilisere probeslangens posisjon. Før du utfører RECD-målinger tilpasser du en
transduserslange på transduserslangeporten.

8.1

Tilpasse probeslanger på probene
En pose med silikonprobeslanger leveres sammen med AURICAL FreeFit.

Slik tilpasser du en probeslange på proben.
Monter en probeslange på probeslangeporten (tynt metallrør) øverst i probehuset. Skyv og vri probeslangen forsiktig ned så
langt som mulig over porten.

8.2

Kalibrere probeslangen
Merk • For å hindre kryssinfeksjon må du bruke nye probeslanger for hver klient.

1.

Tilpass en ny probeslange på proben.

2.

Sett inn den fri enden av probeslangen i teststedet på proben.

AURICAL FreeFit

9

Brukerveiledning

A. Probeslange
B. Teststed for probeslangekalibrering

3.

Kontroller at AURICAL FreeFit er koblet til PMM.

4.

Trykk kort på strømknappen på AURICAL FreeFit.
Dialogboksen Probeslangekalibrering (Probe Tube Calibration) vises, og kalibreringen starter automatisk.
Start alternativt veiviseren med verktøylinjeikonet. Hvis du trykker på strømknappen i RECD, starter en
øremåling.

5.

8.3

Hvis slangekalibreringen mislykkes, må du kontrollere om slangene er blokkert (klemt eller tilstoppet), og prøve å
eliminere kilder til omgivelsesstøy.

Tilpasse probene på klienten og sette inn probeslangene
Det er viktig at probeslangen for hver måling settes inn riktig og konsekvent i øret på klienten.
For voksne og barn fra 16 år anbefales det å bruke ProbeTube Assistant som hjelp til å posisjonere probeslangene.
Alternativt kan du plassere slangene basert på anbefalte avstander.
1.

Plasser den svarte markørringen i den anbefalte avstanden fra probeslangens spiss.

2.

Hvis den svarte markørringens referansepunkt er incisura anterior auris, kan du legge til 8 mm for muslingdybden.

Merk • For å unngå å berøre trommehinnen, må du ta hensyn til at probeslangen ikke må settes inn nærmere
trommehinnen enn 4 mm.
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Merk • Lengden på ørekanalen kan variere fra land til land og dessuten avhengig av pasientens fysiske
størrelse, så sørg for å ta hensyn til dette når du bruker de anbefalte avstandene.

Merk • Når det gjelder barn, er otoskopi særlig anbefalt for å hindre kontakt med trommehinnen.

Anbefalte avstander
De anbefalte avstandene er basert på de fullstendige gjennomsnittlige lengdene på ørekanaler, der
referansepunktet er ved ørekanalens åpning.
Menn

25−29 mm

Kvinner

22−26 mm

Barn fra 6 måneder

18–22

mm Avstandene er basert på:

3.

•

ISO 12124:2001

•

Wayne Staab, The Human Ear Canal -V, 7. juli 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.

Plasser øreledningene eller ørekrokene med probene over ørene på klienten. Juster lengden på øreledningene eller
ørekrokene hvis det er nødvendig.

Med originaltilbehør til probe

Med probeforbedringstilbehør

4. Vær forsiktig!
Sett probeslangen forsiktig inn i ørekanalen til den svarte markørringen når incisura anterior auris.

AURICAL FreeFit
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Verktøylinjeikoner i PMM og rådgivningsog simuleringsmodul
Ikonene som er tilgjengelige på Verktøylinjen avhenger av testfunksjonen som er valgt.

Verktøylinjeikoner i PMM og rådgivnings- og simuleringsmodul
Velg enhet.

Skift mellom visningene Respons, Forsterkning, REIG og forutsett audiogram med
høreapparat (PAA). (PMM)

Velg visning:

HL (HL): Hørenivå eller SPL (SPL): Lydtrykknivå
Velg audiogramvisning: Venstre, begge eller høyre

Åpne dialogboksen Tilpasningsdetaljer (Fitting Details). (PMM)

Merk • Du må velge alternativet Bruk OpenRem-kalibrering (Use OpenREM
calibration) hvis du tilpasser et åpent høreapparat.
Åpne vinduet Lytt ved trommehinnen (Listen at the Eardrum)/Lytt i kobleren (Listen
in the Coupler) for å registrere signalet ved trommehinnen eller i kobleren, eller overvåk
signalet gjennom hodetelefonene.
(PMM)
Vis/skjul feltet Forklaring (Legend) og Overlegg (Overlays).

Bytt til visningen Feature-2-Benefit (Feature-2Benefit) view. (PMM − bare FreeStyle)
Start veiviseren for probeslangekalibrering.

Bytt mellom standardkalibrering og OpenREM-kalibrering. (PMM)
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Verktøylinjeikoner i PMM og rådgivnings- og simuleringsmodul
Velg tidligere målte RECD-verdier. (Bare RECD)

Bytt mellom tilpasningsmodus for kobler og tilpasningsmodus
for pasientøre. (PMM)
Vis/skjul visningen OnTarget (OnTarget), som viser forskjellen mellom målkurven og
den målte kurven.
(Bare respons med høreapparat)
Åpne vinduet Live videootoskopi (Live Video Otoscopy) over den valgte fanen for å
vise otoskopivideo fra Otocam.
(PMM)
Åpne ProbeTube Assistant for å få veiledning i å plassere probeslangen i pasientens
ørekanal.
Bytt til modusen Øverst (On Top).

Klikk for å laste inn igjen det opprinnelige
audiogrammet. (Bare simulatorer)
Vis det forutsette audiogrammet med
høreapparat. (Bare
høreapparatsimulator)
Velg tekstfilen som skal leses høyt.
(Bare rådgivnings- og
simuleringsmodus)
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Simulere hørselstap
Knappene som er tilgjengelige på kontrollpanelet, avhenge av:
•

Innstillingen Høyttalerkanal (Speaker Channel) i konfigurasjonsveilederen (Venstre (Left) eller Høyre(Right) for én
høyttaler eller Venstre + Høyre (Left + Right) for to høyttalere)

•

Innstillingen Lydutgang (Sound Output) i Alternativer (Options) (Hodetelefon (Headphone) eller Høyttaler (Speaker)).

Hørselstapsimulator − med hodetelefoner eller to høyttalere
Spill av det valgte signalet. Mens signalet spilles av, kan du skifte mellom å presentere signalet i følgende moduser:
•

AURICAL FreeFit

uten hørselstapsimulering, eller
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•

med hørselstapsimulering for begge ører.

Merk • Når du bruker hodetelefoner eller to høyttalere, kan du bruke volumglidebryteren til å senke volumet på én
høyttaler eller hodetelefon for å demonstrere ett øre om gangen.

Hørselstapsimulator − med én høyttaler
Spill av det valgte signalet. Mens signalet spilles av, kan du skifte mellom å presentere signalet i følgende moduser:

hørselen eller

10.1

•

uten hørselstapsimulering, eller

•

uten hørselstapsimulering for valgte ører. (Hvis du velger Begge (Both), blir
tapene fra begge ørene simulert sammen i den enkle høyttaleren.)

Uten simulering

A. Statusindikator
B. Normale HTL-er
C. Klientens HTL-er

D. Talebanan og talebokstaver (standardoverlegg)
E. Ubrukelig område (standardoverlegg)

(inaktive)
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10.2

Med simulering

Hørselstap

Hørselstap

Venst
re

A. Mulighetsområde
B. Forutsett UCL (ingen

Høyre

C. Målt UCL (symboler)
D. Ubrukelig område (standardoverlegg)

symboler)
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Simulerende høreapparater
Knappene som er tilgjengelige på kontrollpanelet, avhenge av:
•

Innstillingen Høyttalerkanal (Speaker Channel) i konfigurasjonsveilederen (Venstre (Left) eller Høyre(Right) for én
høyttaler eller Venstre + Høyre (Left + Right) for to høyttalere)

•

Innstillingen Lydutgang (Sound Output) i Alternativer (Options) (Hodetelefon (Headphone) eller Høyttaler (Speaker)).

Høreapparatsimulator − med én høyttaler
Spill av det valgte signalet. Mens signalet spilles av, kan du skifte mellom å presentere signalet i følgende moduser:
•

uten høreapparatsimulering, eller

•

med høreapparatsimulering for valgt øre.

eller

Høreapparatsimulator − med to høyttalere
Spill av det valgte signalet. Mens signalet spilles av, kan du skifte mellom å presentere signalet i følgende moduser:

AURICAL FreeFit
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•

uten høreapparatsimulering, eller

•

med høreapparatsimulering for begge ører.

Høreapparatsimulator − med hodetelefoner
Spill av det valgte signalet. Mens signalet spilles av, kan du skifte mellom å presentere signalet i følgende moduser:
•

uten høreapparatsimulering, eller

•

med høreapparatsimulering for valgt øre eller begge ører.

eller

11.1

Med og uten høreapparatsimulering − HL

Uten H.I.

Venst
re

A. Statusindikator
B. Klientens HTL-er (inaktive)
C. Tilpasset talebanan og tilpassede talebokstaver

(standardoverlegg)

Uten H.I.

Høyre

Ubrukelig område (standardoverlegg)
Rådgivnings- og simuleringsspektrum
(standardoverlegg)
G. Forutsett UCL (ingen symboler)
E.
F.

D. Målt UCL (symboler)

Bruk den tilpassede talebananen til å forklare konseptet med redusert dynamisk område og formålet med kompresjon i
høreapparater.
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11.2

Med og uten høreapparatsimulering − SPL
Uten H.I.

Venst
re

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

Uten H.I.

C.

Høyre

Klientens HTL-er

symboler)

11.3

Visningen Forutsett audiogram med høreapparat

A. Klientens HTL
B. Forutsett audiogram med høreapparat

AURICAL FreeFit
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I visningen Forutsett audiogram med høreapparat vises den tradisjonelle talebananen i stedet for den tilpassede
talebananen. Når du simulerer bruk av et høreapparat, vises audiogrammet med en senket terskel for å vise at klienten
ville hatt tilgang til en større del av lydsignalet og dermed forbedret tilgang til talebananen.
De viste verdiene er klientens terskler minus målinnsettingsforsterkningen.
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Talekartlegging
Skjermbildet Talekartlegging (Speech Mapping) i Rådgivning og simuleringer (Counseling and Simulations) gjør det
mulig å utføre probemikrofonmålinger for å vise at talelyder som forsterkes av høreapparatet, er hørbare og presenteres
innenfor klientens gjenværende høreområde.
Hvis du bruker AURICAL FreeFit, kan du bruke skjermbildet FreeStyle (FreeStyle) i PMM for dette formålet.
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Utføre probemikrofonmålinger
Når du starter en ny økt i PMM, må du sikre at tilpasningsparameterne er riktig stilt inn i dialogboksen Tilpasningsdetaljer
(Fitting Details).

Merk • Hvis det finnes tidligere måledata for den aktuelle pasienten i systemet, brukes innstillingene fra de siste
målingene automatisk på den nye økten for den pasienten.

Slik justerer du tilpasningsparameterne
1.

Trykk på F10 for å åpne dialogboksen Tilpasningsdetaljer (Fitting Details).

2.

Velg ønsket målregel.

3.

Fyll ut resten av feltene i dialogboksen.

Utføre probemikrofonmålinger
Følgende avsnitt beskriver hovedprosedyrene som inngår i PMM:
Måle RECD ► 18
Måle Respons uten høreapparat ► 20
Måle Okkludert respons ► 21
Måle Respons med høreapparat ► 21

13.1

Måle RECD
Hvis du vil bruke målte RECD-verdier for koblerbasert tilpasning, kan du måle RECD i PMM på følgende måte:

Mål koblerrespons:
Hopp over denne prosedyren hvis du har en lagret koblermåling.
1.

18

Åpne fanen RECD (RECD) i PMM.
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2.

Angi typen kobleradapter du bruker, og om du bruker en ørepropp eller skumpropp.

3.

Klikk påKoblerrespons... (Coupler Response...) i RECD-kontrollpanelet.

4.

Fest høyre RECD-øreprobe til kobleren i Aurical® HIT.
A.
B.
C.
D.
E.

RECD-kobling
BTE-adapterslange
BTE (HA2)-adapter
Transduserslange
Transduserslangeport

5.

Klikk på knappen Mål høyre (Measure Right).

6.

Koble den venstre proben til kobleren i Aurical® HIT.

7.

Klikk på knappen Mål venstre (Measure Left).

8.

Klikk på OK (OK).

9.

Fjern proben fra Aurical® HIT, og fjern RECD-koblingen fra BTE-koblerens slange.

Mål deretter pasientørerespons:
1.

Fest probene til FreeFit.

2.

Utfør probeslangekalibrering.

3.

Koble RECD-koblingen til øreproppslangen (eller skumproppen).
A.
B.
C.
D.
E.

4.

AURICAL FreeFit

Transduserslange
RECD-kobling
ørepropp eller skumpropp
Transduserslangeport
Probeslange

Plasser probeslangene i klientens ører sammen med øreproppene eller skumproppene (se Tilpasse probene på
klienten og sette inn probeslangene ► 10).

19

Brukerveiledning

5.

Velg øre som skal måles.

6.

På kontrollpanelet klikker du på Ørerespons (Ear Response) (eller trykker kort på strømknappen på

FreeFit). Den målte øreresponsen og RECD vises i respektive grafer.

13.2

Måle respons uten høreapparat
I skjermbildet Uten høreapparat (Unaided) måler du uten høreapparater for å bestemme ørekanalens naturlige
forsterkning.
1.

Sett inn probeslange.

2.

Velg øre som skal måles.

3.

Velg graf.

4.

Klikk på knappen Uten høreapparat (Unaided) på kontrollpanelet.

Merk • I en måling uten høreapparat forventer vi vanligvis en topp på målekurven rundt 3 kHz-frekvensen på ca.
10−20 dB SPL.

20

AURICAL FreeFit

Brukerveiledning

A. UCL
B. Audiogram

13.3

C. Topp rundt 3 kHz
D. Målekurve

Måle okkludert respons
I skjermbildet Okkludert respons (Occluded Response) måler du med dempede høreapparater i ørene for å måle
tilpasningens okklusjon eller åpenhet.
1.

Plasser høreapparatet på øret til pasienten. Sett probeslange inn i ørekanalen. Påse at høreapparatet er dempet eller
slått av.

2.

Klikk på knappen Okkludert (Occluded) i kontrollpanelet.

Når du sammenligner REUR med REOR, ser du hvordan okklusjonen av ørekanalen virker inn.

13.4

Måle respons med høreapparat
I skjermbildet Med høreapparat (Aided) måler du forsterkningen som høreapparatene gir i forhold til et spesifisert anbefalt
tilpasningsmål.
1.

Plasser høreapparatet på øret til pasienten. Sett probeslange inn i ørekanalen.

Merk • For koblerbasert tilpasning velger du ikonet for koblerbasert tilpasning på verktøylinjen og kobler
høreapparatet til kobleren i Aurical® HIT (se håndboken for Aurical® HIT).

2.

Slå på høreapparatet uten å bevege det.
Alle høreapparatfunksjonene bør forbli på når det generelle programmet er valgt.

3.

Konfigurer kontrollpanelet til å spille av opp til fem signaler. For eksempel: tre inngangsnivåer for tale eller
talelignende stimuli: Lav (50/55 dB SPL), Gjennomsnittlig (65 dB SPL) og Høy (80 dB SPL) pluss en MPO-stimuli.

4.

Presenter de forskjellige inngangsnivåene og MPO-signalet separat eller i én sekvens.

AURICAL FreeFit

21

Brukerveiledning

5.

Sammenlign den målte kurven for respons med høreapparat med de anbefalte målverdiene (stiplet kurve) og den
målte MPO-kurven med UCL. Vurder å justere MPO (største utgangseffekt) hvis det meldes om ubehagelig
hørestyrke.

6.

Juster høreapparatet med tilpasningsprogramvaren for å oppnå ønsket forsterkning, og gjenta målingene for å
evaluere effektene av endringene.

A. Sekvensknapp
B. Måleknapper for forskjellige stimuli
C. Kurveforklaring for knapp 1.

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

Du kan også velge visningen OnTarget (OnTarget), som i sanntid viser forskjellen mellom målkurven og den
målte kurven. Dette gjør det enklere å justere HI-programmeringen.

14

Demonstrere høreapparatfunksjoner
Bruk skjermbildet Støyreduksjon (Noise Reduction) til å evaluere og demonstrere høreapparatets
støyreduksjonsfunksjon. Hver støyreduksjonstest er en automatisk sekvens som inneholder to kurver (med en forsinkelse
mellom de to kurvene):
•

Kurve 1 – et øyeblikksbilde som tas umiddelbart før støyreduksjon kobles inn.

•

Kurve 2 – et øyeblikksbilde som tas automatisk etter det valgte tilpasningsintervallet, når støyreduksjon er koblet
inn.

Slik demonstrerer du støyreduksjonsfunksjonen:
1.
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Programmer høreapparatet for ønsket støyreduksjonsinnstilling.
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2.

Konfigurer måleknappene for å demonstrere betingelsene du foretrekker. For hver knapp velger du tidsforskjellen
mellom de to målingene (kurve 1 og kurve 2).

3.

Klikk på en måleknapp på kontrollpanelet.

Øyeblikksbildekurvene vises i grafen, og samlet støyreduksjon vises i kurveforklaringen.
Visningen Feature-2-Benefit (Feature-2-Benefit) gir deg mulighet til å se og vise forsterkningsforskjellen i en
lettforståelig graf.
Testskjermbildet FreeStyle (FreeStyle) er likt de andre PMM-testskjermbildene, men med en rekke muligheter til å
tilpasse protokoller.
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Service, rengjøring og vedlikehold
Advarsel • AURICAL FreeFit eller AURICAL FreeFit-laderen skal ikke under noen omstendighet demonteres.
Kontakt leverandøren. Kontroll eller service på innvendige deler i AURICAL FreeFit og AURICAL FreeFit-laderen skal
bare utføres av autorisert personell.

15.1

Service
Av sikkerhetshensyn og for at garantien skal være gyldig, skal service og reparasjon av elektromedisinsk utstyr bare
utføres av produsenten av utstyret eller av autoriserte verksteder. Hvis det oppstår feil, kontakter du leverandøren med
en detaljert beskrivelse av feilen(e). Bruk ikke enheten hvis det er feil på den.

15.2

Rengjøring
Bruk en myk, lett fuktig klut med en liten mengde mildt rengjøringsmiddel eller godkjente ikke-kaustiske
desinfeksjonsservietter av medisinsk klasse til å rengjøre enheten og laderen i samsvar med lokale forskrifter for
infeksjonskontroll.
Oppbevares utilgjengelig for væsker. La det ikke komme fuktighet inn i enheten. Fuktighet inne i enheten kan skade
instrumentet og kan føre til risiko for elektrisk støt for brukeren eller pasienten.

Forsiktig • AURICAL FreeFit-probene må aldri nedsenkes i vann eller annen rengjøringsoppløsning.

Forsiktig • Ingen del av AURICAL FreeFit eller tilbehøret er egnet for autoklavering eller termiske desinfeksjons/steriliseringsmetoder.

Probeslanger, slangeføringer og øreledninger eller ørekroker
Disse delene er i konstant kontakt med klientene.

AURICAL FreeFit
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•

Probeslanger:
Den eneste delen som settes inn i ørekanalen under PMM-testing, er probeslangen. Disse slangene er
engangsprodukter og må bare brukes én gang per klient.

•

Slangeføringer og øreledninger eller ørekroker:
Bruk en myk, lett fuktet klut med litt mildt vaskemiddel til å rengjøre øreledningene eller ørekrokene og
slangeføringene.

Kassering
Det er ingen spesielle krav ved kassering av silikonprøverørene. De kan altså kasseres i henhold til lokale forskrifter.

15.3

Vedlikehold
Årlig utskifting av det oppladbare batteriet
Erstatt det oppladbare batteriet med et nytt oppladbart batteri (delenummer 031814) hvert år. Se mer informasjon i
referansemanualen for FreeFit.

Årlig kalibrering
FreeFit og FreeFit-probene må kalibreres én gang i året av en autorisert serviceavdeling.

16

Andre referanser
Mer informasjon finnes i den elektroniske hjelpen i Otosuite, der du finner detaljert referanseinformasjon om
AURICAL FreeFit- og Otosuite-modulene.
Se instruksjoner for installasjon av Otosuite i installasjonsveiledningen for Otosuite, som er lagret på installasjonsmediet med
Otosuite.

17

Tekniske spesifikasjoner
AURICAL FreeFit
typeidentifisering
AURICAL FreeFit er type 1053 fra Natus Medical Denmark ApS

Grensesnitt
Grensesnitt

24

Trådløs Bluetooth-dataoverføring til PC, versjon 2.0, + EDR, klasse 2
(10 meter).
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BT-antenne
BT-antenne:

Flerlags brikkeantenne for 2,4 GHz

Antenneforsterkning:

2 dBi

Antenneimpedans:

50 ohm

Enheten støtter Bluetooth SIG-standardene, og bruker egenskaper og funksjoner fra tilkoblet tilleggsutstyr, for eksempel ved
visning av driftsstatus fra en Bluetooth-tilkobling på konsollen.
Enheter med Bluetooth-teknologi, som bruker frekvensområdet 2,400 GHz-2,4835 GHz (ISM-båndet) som klassisk
Bluetooth-teknologi, bruker Bluetooth-teknologiens 79 1-MHz-kanaler. Data overføres innenfor kanalen ved hjelp av
Gauss-frekvensskiftmodulasjon (GFSK), som tilsvarer basisfrekvensskjemaet i klassisk Bluetooth. Bitraten er 1 Mbit/s.

Strømforsyning
Batterityper:

Oppladbar, Ni-MH, AA (R6) 1,2 V, 1 stk. (Bruk kun oppladbare batterier levert
av Natus). Kan også brukes med alkalisk AA-batteri (R6) 1,5 V, 1 stk.

Forsyningsspenning til batteri:

Nom. 1,30
V, maks 1,65
V,

Min. oppstart:

1,10 V (målt ved instrumentbelastning)

Min. under kjøring:

1,00 V

Lavt batteriindikatornivå:

Når ca. 30 minutters batteridrift gjenstår.

Anslått batterivarighet

5 timers kontinuerlig bruk. (Dette er basert på typiske bruksscenarioer. Den
faktiske bruken kan påvirke batteriets levetid).

Tilbehør
•

Testprogramvare. Se servicemanualen for AURICAL FreeFit.

Ladeapparat

Merk • Denne håndboken beskriver montering og bruk av 1053-ladeapparatet. Hvis du bruker AURICAL-høyttaleren
til å lade , kan du se de tekniske spesifikasjonene i håndboken for Aurical® Aud.

Typeidentifisering
Laderen er et type 1053 ladeapparat fra Natus Medical Denmark ApS

Strømforsyning
Nominell inngangsspenning:

9 V DC

Min. inngangsspenning:

6,5 V DC

Maks. inngangsspenning:

12 V DC

Maks. strømforbruk under lading: 300 mA (ved 9 V inngangsspenning)

AURICAL FreeFit
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Maks. strømforbruk når lading ikke
pågår:

60 mA (ved 9 V inngangsspenning)

Ekstern strømadapter
Strømforsyning: BRIDGEPOWER CORP,
MENB1010A0903B01

Inngående spenningsområde: 100-240 V AC, 5060 Hz Utgangsspenning: 9 V DC, 1,10 A

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

Inngående spenningsområde: 100-240 V AC, 5060 Hz Utgangsspenning: 9 V DC, 0,56 A

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

Inngående spenningsområde: 100-240 V AC, 5060 Hz Utgangsspenning: 9 V DC, 0,6 A

Bruk bare strømadapteren som følger med instrumentet.

Driftsmiljø
Driftsmodus:

Kontinuerlig.

Temperatur:

+15 °C til +35 °C (59 °F til +95 °F)

Relativ fuktighet:

30-90 %, ikke-kondenserende

Oppvarmingstid:

< 1 min.

Lufttrykk:

600 hPa til 1060 hPa

Drift ved temperaturer under -20 °C eller over +60 °C kan forårsake permanent skade.

Lagring og håndtering
Temperatur:

-20 °C til +60 °C (-4 °F til +140 °F)

Rel. fuktighet:

< 90 %, ikke-kondenserende

Lufttrykk:

500 hPa til 1060 hPa

Mål
AURICAL FreeFit (HxBxD):

23 mm x 350 mm x 230 mm

Ladeapparat (HxBxD):

280 mm x 180 mm x 230 mm (med bordplate montert)
340 mm x 180 mm x 230 mm (med veggplate montert)

Vekt
AURICAL FreeFit:

0,180 kg/0,40 lb

Ladeapparat:

0,700 kg/1,54 lb

Grunnleggende funksjon
Aurical® FreeFit har ingen grunnleggende funksjon, og gjeldende krav er derfor som angitt i følgende:
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•

Grunnleggende sikkerhet som definert av IEC 60601-1

All informasjon som kreves av IEC 60601-1-2:2007, nr. 5.2.2.1-nr. 5.2.2.10, er tilgjengelig i brukerveiledningen for Aurical®
FreeFit.

Standarder
Pasientøremåling:

NEK EN 61669:2001, ISO 12124:2001

Sikkerhet:

IEC 60601-1:2005+A1:2012, internt drevet 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:

IEC 60601-1-2:2014 og NEK EN 60601-1-2:2015
IEC 60601-1-2:2007 og NEK EN 60601-1-2:2007

Radioutstyr:

17.1

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016)

Tilbehør
Standard tilbehør og tilleggsutstyr varierer fra land til land – kontakt den lokale distributøren.
•

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

•

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

•

RECD-probe − lang (1 stk.) − kabellengde ca. 150 cm (5 fot)

•

REM-probeslanger (50 stk.)

•

Silikonøreledninger (50 stk.)

•

Ørekroker

•

SoundHub 100

•

Hodetelefon, halvlukket (kunde) − kabellengde ca. 250 cm (8 fot)

•

Hodetelefon, åpen (forhandler) −kabellengde ca. 200 cm (6,5 fot)

•

Bordtelefon (registrering) − kabellengde ca. 300 cm (100 fot)

•

NOAHlink-stropper

•

Borrelåsklemmer

•

Adapterkabel med Y-splitter

•

REM-slangestøtte

•

Otosuite DVD

•

OTOair Bluetooth-maskinvarelås

•

RECD-tilpasningssett (slange og kobling)

•

Startsett med RECD-ørepropp

•

Oppladbart, Ni-MH, AA (R6) 1,2 V, 1 stk. delenr. 031814

•

AURICAL FreeFit referansemanual

•

AURICAL FreeFit brukerveiledning
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Advarsler
Denne bruksanvisningen inneholder informasjon og advarsler som må følges for å sikre trygg bruk av de enhetene og den
programvaren som er dekket i denne bruksanvisningen. Eventuelle lokale forskrifter og bestemmelser må også alltid
følges.
AURICAL FreeFit skal kun brukes med de anbefalte batteritypene. Se Enhetens strømforsyning ► 6.
Plasser batteriet som vist i batterirommet.
Ikke forsøk å lade din AURICAL FreeFit hvis du bruker alkalisk batteri. Det alkaliske batteriet kan skades og
lekke, og dette kan videre forårsake skade på AURICAL FreeFit. Sett FreeFit i ladeapparatet bare hvis AURICAL
FreeFit inneholder et oppladbart batteri.
Batteriene burde fjernes hvis utstyret ikke skal brukes på en stund.
AURICAL FreeFit skal bare lades med 1053-ladeapparatet eller AURICAL-høyttalerenhet type 1081 fra Natus.
Med mindre du lader AURICAL FreeFit med Aurical® Aud-høyttalerenheten, som har en medisinsk isolert
strømforsyningsenhet, må du ikke prøve å bruke AURICAL FreeFit med klienter mens den står i ladeapparatet.
1.

Det finnes ingen deler i enheten eller laderen som brukeren selv kan vedlikeholde. Av sikkerhetshensyn og for at
garantien skal være gyldig, skal service og reparasjon av elektromedisinsk utstyr bare utføres av produsenten av
utstyret eller av autoriserte verksteder. Hvis det oppstår feil, kontakter du leverandøren med en detaljert beskrivelse
av feilen(e). Bruk ikke enheten hvis det er feil på den.

2.

Oppbevares utilgjengelig for væsker. La det ikke komme fuktighet inn i enheten. Fuktighet inne i enheten kan
skade instrumentet og kan føre til risiko for elektrisk støt for brukeren eller pasienten.

3.

Bruk ikke instrumentet i nærheten av brennbare anestesimidler (gasser) eller i et oksygenrikt miljø.

4.

Uønsket støy kan forekomme hvis enheten utsettes for et sterkt radiofelt. Slik støy kan forstyrre enhetens
ytelse. Mange typer elektriske enheter, f.eks. mobiltelefoner, kan generere radiofelter. Vi anbefaler at bruken av
slike enheter i nærheten av AURICAL FreeFit begrenses.

5.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten, kan gjøre brukerens tillatelse til å
bruke utstyret ugyldig.

6.

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for Klasse B digital enhet, ifølge Del 15 i FCCreglene. Disse grensene er fastsatt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i en boliginstallasjon. Dette
utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan forårsake skadelige forstyrrelser for
radiokommunikasjon hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene. Det er likevel ingen garanti for at
det ikke vil oppstå forstyrrelser i en gitt installasjon. Hvis dette instrumentet forårsaker skadelige forstyrrelser for
radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales det at brukeren forsøker å
kompensere forstyrrelsene ved et eller flere av følgende tiltak:

7.
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–

Drei eller flytt mottaksantennen.

–

Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

–

Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den kretsen mottakeren er tilkoblet.

–

Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

For bruk i Canada: For å hindre radioforstyrrelser til den lisensierte tjenesten, er denne enheten ment for bruk
innendørs og borte fra vinduer for å gi maksimalt vern. Utstyr (eller utstyrets senderantenne) som er installert
utendørs, er underlagt lisensiering.
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8.

Ingen deler må spises, brennes eller på annen måte brukes til andre formål enn de bruksområdene som er angitt
under "Beregnet bruk" i denne bruksanvisningen.

9.

Utstyret og ladeapparatet kan kasseres som vanlig elektronisk avfall i henhold til lokale forskrifter. Gjør deg
kjent med lokale forskrifter for kassering av oppladbare og alkaliske batterier.

10. Av sikkerhetsårsaker og grunnet virkningen på EMK må tilbehør som er koblet til kontaktene på utstyret være
identisk med utstyret som leveres med systemet.
11. Det anbefales at tilbehør som inneholder transdusere, kalibreres årlig. I tillegg anbefaler vi at kalibreringen utføres
hvis utstyret har vært utsatt for potensiell skade (f.eks. at hodetelefonene har falt på gulvet).
12. For å oppfylle NO 60601-1-1 må datamaskinen og skriveren plasseres utenfor rekkevidde for klienten, dvs. ikke
nærmere enn ca. 1,5 meter.
13. Vi anbefaler ikke å stable enheten med annet utstyr eller å plassere den på sted med dårlig ventilasjon. Det kan
påvirke enhetens funksjon. Hvis den stables eller plasseres med annet utstyr, må det sikres at enhetens funksjon ikke
påvirkes.
14. I USA er denne enheten begrenset til salg til eller på bestilling fra en lisensiert lege.
15. Det anbefales å installere enheten i et miljø med minst mulig statisk elektrisitet. Det anbefales for eksempel å bruke
antistatiske gulvtepper.
16. Ladeapparatet må holdes unna klientområdet.
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Merknader om elektromagnetisk kompatibilitet (EMK)
•

AURICAL FreeFit er en del av et medisinsk elektrisk system, og er derfor underlagt spesielle sikkerhetsregler. Derfor
må instruksjonene for installasjon og bruk i dette dokumentet følges nøye.

•

Portabelt og mobilt høyfrekvent kommunikasjonsutstyr, for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre
funksjonaliteten til AURICAL FreeFit.

IEC 60601-1-2:2014 og NEK EN 60601-1-2:2015
Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk stråling for alt utstyr og alle systemer
AURICAL FreeFit er beregnet til bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av AURICAL FreeFit må forsikre seg om at det
brukes i et slikt miljø.
Utslippstest

Samsvar

Elektromagnetisk miljø – veiledning

RF-utslipp

Gruppe 1

AURICAL FreeFit bruker RF-energi bare til interne funksjoner. RF-utslippene er derfor svært lave,

CISPR11
RF-utslipp
CISPR11

AURICAL FreeFit

og forårsaker sannsynligvis ikke forstyrrelser på elektronisk utstyr i nærheten.
Klasse B

AURICAL FreeFit er egnet for bruk i alle miljøer, inkludert boliger og andre steder som er koblet
direkte til det offentlige lavspente strømnettet som forsyner bygninger brukt til boligformål.

29

Brukerveiledning

Harmoniske utslipp IEC

Ikke aktuelt

61000-3-2
Spenningsvariasjoner/flimme Ikke aktuelt
rutslipp IEC 61000-3-3

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet for alt utstyr og alle systemer
AURICAL FreeFit er beregnet til bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av AURICAL FreeFit må forsikre seg om at det
brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest

IEC 60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

testnivå
Elektrostatisk utlading (ESD)

+/- 8 kV kontakt

+/- 8 kV kontakt

Gulvet skal være av tre, betong eller keramikkfliser. Hvis

IEC 61000-4-2

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

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

gulvet har gulvbelegg i syntetisk materiale, skal den

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

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

relative fuktigheten være minst 30 %.

Elektrisk rask transient/burst +/- 2 kV for strømforsyningslinjer

+/- 2 kV for strømforsyningslinjer

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV for inn-/utgangslinjer

+/- 1 kV for inn-/utgangslinjer

kommersielle miljøer eller sykehusmiljøer.

Topp

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

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

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV linje(r) til jord

Ikke aktuelt

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for
kommersielle miljøer eller sykehusmiljøer.

+/- 2 kV DC inngangslinje(r) til
jord
+/- 1 kV DC inngangslinje(r) til
linje(r)
+/- 2 kV I/U-linje(r) til jord

Ikke aktuelt

0 % U ; 0,5 sykluser

0 % U ; 0,5 sykluser

Spenningsfall, korte avbrudd
og spenningsvariasjoner på
strøminngangslinjer
IEC 61000-4-11

T

+/- 1 kV DC inngangslinje(r) til
linje(r)
Ikke aktuelt

T

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

0 % U ; 1 syklus

og

og

T

T

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for
kommersielle miljøer eller sykehusmiljøer. Hvis
brukeren av AURICAL FreeFit krever kontinuerlig drift
under strømbrudd i strømnettet, anbefales det at
AURICAL FreeFit drives via en avbruddsfri strømkilde
eller et batteri.

70 % U ; 25/30 sykluser

70 % U ; 25/30 sykluser

Enkeltfase: ved 0°

Enkeltfase: ved 0°

Spenningsbrudd på
strøminngangslinjer IEC
61000-4-11

0 % U ; 250/300 sykluser

0 % U ; 250/300 sykluser

Strømfrekvens

30 A/m

Ingen relevante porter som kan

Strømfrekvensens magnetfelt skal være på nivåer som

påvirkes

kjennetegner typiske steder i nærings- eller

T

T

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

T

T

sykehusmiljø.

T er strømnettets spenning før bruk av testnivået.

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet – for utstyr og systemer som brukes på helseinstitusjoner
AURICAL FreeFit er beregnet til bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av AURICAL FreeFit må forsikre seg om at det
brukes i et slikt miljø.
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Immunitetstest

IEC 60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

testnivå
Ledet RF IEC

3 V rms

3 V rms

61000-4-6

150 kHz til 80 MHz

150 kHz til 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM-båndene og amatørradio

ISM-båndene og amatørradio

Utstrålt 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

Nærhetsfelt fra trådløs RF-

27 V/m

27 V/m

Avstanden mellom AURICAL FreeFit og trådløst

kommunikasjonsutstyr

385 MHz

385 MHz

radiofrekvent kommunikasjonsutstyr må være mer

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

IEC 61000-4-3

enn 30 cm (11,8 tommer).

Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområdet.
Merknad 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og reflektering fra
konstruksjoner, gjenstander og personer.

IEC 60601-1-2:2007 og NEK EN 60601-1-2:2007
Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk stråling for alt utstyr og alle systemer
AURICAL FreeFit er beregnet til bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av AURICAL FreeFit må forsikre seg om at det
brukes i et slikt miljø.
Utslippstest

Samsvar

Elektromagnetisk miljø – veiledning

RF-utslipp CISPR11

Gruppe 1

AURICAL FreeFit bruker RF-energi bare til interne funksjoner. RF-utslippene er derfor
svært lave, og forårsaker sannsynligvis ikke forstyrrelser på elektronisk utstyr i nærheten.

AURICAL FreeFit
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RF-utslipp CISPR11

Klasse B

AURICAL FreeFit er egnet for bruk i alle miljøer, inkludert boliger og andre steder som er
koblet direkte til det offentlige lavspente strømnettet som forsyner bygninger brukt til
boligformål.

Harmoniske utslipp IEC 61000-3-2

Ikke aktuelt

Spenningsvariasjoner/flimmerutslipp IEC Ikke aktuelt
61000-3-3

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet for alt utstyr og alle systemer
AURICAL FreeFit er beregnet til bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av AURICAL FreeFit må forsikre seg om at det
brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest

IEC 60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

testnivå

Elektrostatisk
utlading (ESD)
IEC 61000-4-2

+/- 6 kV kontakt

+/- 6 kV kontakt

Gulvet skal være av tre, betong eller keramikkfliser. Hvis gulvet har gulvbelegg

+/- 8 kV luft

+/- 8 kV luft

i syntetisk materiale, skal den relative fuktigheten være minst 30 %.

Strømfrekvens(50/6

3 A/m

3 A/m

Strømfrekvensens magnetfelt skal være på nivåer som kjennetegner typiske

0 Hz) magnetfelt

steder i nærings- eller sykehusmiljø.

IEC 61000-4-8
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Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet – for utstyr og systemer som IKKE er livsopprettholdende
AURICAL FreeFit er beregnet til bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av AURICAL FreeFit må forsikre seg om at det
brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest

IEC 60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

3 V/m

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr må

testnivå
Utstrålt RF

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,5 GHz

ikke brukes nærmere noen del av AURICAL FreeFit,
inkludert kabler, enn den anbefalte avstanden som
beregnes ut fra ligningen som gjelder senderens
frekvens.
Anbefalt separasjonsavstand: d =
1,2
d = 2,3

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

der P er maksimal nominell utgangseffekt fra
senderen i watt (W) ifølge produsenten av
senderen, og d er den anbefalte
separasjonsavstanden i meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-sendere, som fastslått
ved en elektromagnetisk undersøkelse av
stedeta, må være lavere enn samsvarsnivået i
hvert frekvensområdetb.
Forstyrrelser kan forekomme i nærheten av utstyr
merket med dette symbolet:

Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområdet.
Merknad 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og reflektering fra
konstruksjoner, gjenstander og personer.
a. Feltstyrkene fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobiltelefon/trådløs telefon) og mobil landradio, amatørradio, AM- og FMradiosendere og TV-sendere kan ikke forutses eksakt teoretisk. En elektromagnetisk undersøkelse av stedet bør overveies for å vurdere det
elektromagnetiske miljøet som følge av faste RF-sendere. Hvis de målte feltstyrkene på stedet der AURICAL FreeFit brukes overskrider det gjeldende RFkompatibilitetsnivået over, må det kontrolleres at AURICAL FreeFit fungerer som det skal. Hvis det påvises unormal funksjon, kan ytterligere tiltak være
nødvendige, for eksempel ved å snu eller flytte AURICAL FreeFit.
b. I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz, skal feltstyrkene være lavere enn 3 V/m.

Anbefalt avstand mellom portabelt og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og AURICAL FreeFit
AURICAL FreeFit er ment for bruk i et elektromagnetisk miljø der feltbundne RF-forstyrrelser er kontrollert. Kunden eller brukeren av AURICAL FreeFit kan
bidra til å hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å holde en minimumsavstand mellom bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr
(sendere) og AURICAL FreeFit som anbefalt nedenfor, i henhold til kommunikasjonsutstyrets maksimale utgangseffekt.
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Senderens maksimale nominelle utgangseffekt

Avstand i m ifølge senderens frekvens

iW
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 sendere med en maksimal nominell utgangseffekt som ikke finnes i listen over, kan anbefalt avstand d i meter (m) beregnes ved hjelp av ligningen som
gjelder senderens frekvens, der P er senderens maksimale nominelle utgangseffekt i watt (W) ifølge produsenten av senderen.

Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområdet.
Merknad 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og reflektering fra konstruksjoner,
gjenstander og personer.
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Symbolforklaring
Produsent
ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

Angir produsenten av det medisinske utstyret, som definert i EU-direktiv 90/385/EEC,
93/42/EEC og 98/79/EC.

Forsiktig
ISO 15223-1
Symbol 5.4.4 og
IEC 60601-1
Tabell D.1 #10

Angir at brukeren må se i bruksanvisningen for å få viktig forsiktighetsinformasjon, som advarsler
og forholdsregler som av ulike grunner ikke kan oppgis på selve det medisinske utstyret.

Følg bruksanvisningen
IEC 60601-1
Tabell D.2 #10
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Se bruksanvisningen
ISO 15223-1
Symbol 5.4.3 og
IEC 60601-1
Tabell D.1 #11

Angir at brukeren må rådføre seg med bruksanvisningen.

Anvendt del type BF
Samsvarer med Type BF-kravene i IEC 60601-1.
IEC 60601-1
Tabell D.1 #20
CE-samsvarsmerke
Sertifiseringsmerke som angir samsvar med gjeldende forskrifter og direktiver for EØS-området.
93/42/EEC
installasjonen må utføres i henhold til klausul 16 for medisinsk elektrisk utstyr i IEC 60601-1 (3.),
AAMI ES60601-1 og CSA C22.2 NO. 60601-1-08-CAN/CSA. Tilleggsanvisningen om påliteligheten
til elektromedisinske systemer.
Det er en generell regel for alt elektrisk utstyr som brukes i nærheten av klienten at:
•

det tilkoblede utstyret må samsvare med IEC 60601-1 (3.).

Denne enheten samsvarer med del 15 i FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser:
•

Enheten må ikke forårsake skadelige forstyrrelser.

•

Denne enheten må godta mottatte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan føre til
uønsket drift.

Betegnelsen "IC" før sertifiserings-/registreringsnummeret betyr at de tekniske spesifikasjonene
fra Industry Canada er oppfylt.
I Frankrike er det bare lov å bruke enheten innendørs.

Identifiserer den riktige plasseringen av batteriet i batterirommet.
Forstyrrelser kan forekomme i nærheten av enheten. Lokale regelverk og forhåndsregler for
annet utstyr i miljøet skal alltid etterleves for å unngå forstyrrelser.
Avstanden fra denne enheten til andre enheter som samsvarer med standard immunitetskrav i IEC
60601-1-2, er minst 0,35 m.
Direktestrøm
Angir at enheten bare er egnet for likestrøm.

AURICAL FreeFit
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Må ikke brukes på nytt.
Angir medisinsk utstyr som er ment for engangsbruk, eller for bruk på en enkelt pasient
under én enkelt prosedyre.
Brukes i dialogbokser med feilmeldinger ved programvarefeil. Se detaljert informasjon i
dialogboksen.
Elektronisk utstyr som dekkes av direktivet 2012/19/EU fra EU-parlamentet og -rådet av 4. juli
2012 om kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).
EN 50419

Alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer må leveres til separat
innsamling når de ikke lenger skal brukes. Dette kravet gjelder i EU og EØS. Produktene må ikke
kastes som usortert restavfall.
Du kan levere enheten og tilbehøret tilbake til Natus Medical Denmark ApS eller til en leverandør.
Du kan også kontakte det lokale renovasjonsselskapet for å få råd om avfallsbehandling.
Se hele WEEE-erklæringen fra Natus Medical Denmark ApS nedenfor.

WEEE-erklæring
Natus er forpliktet til å oppfylle kravene i EUs WEEE-forskrift (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) 2014. Disse
forskriftene fastslår at elektronisk og elektrisk avfall skal samles inn separat for riktig behandling og gjenvinning, for å
sikre at WEEE gjenbrukes eller resirkuleres på en trygg måte. I tråd med denne forpliktelsen kan Natus overføre
forpliktelsen om retur og resirkulering til sluttbrukeren, med mindre andre avtaler er gjort. Kontakt oss for detaljer om
innsamlings- og resirkuleringssystemer som er tilgjengelige for deg i din region, på www.natus.com.
Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige og utgjør en
risiko for menneskelig helse og miljøet hvis WEEE ikke håndteres korrekt. Derfor har også sluttbrukerne en rolle i å sikre at
WEEE gjenbrukes og resirkuleres på en trygg måte. Brukere av elektrisk og elektronisk utstyr må ikke kassere WEEE
sammen med annet avfall. Brukerne må bruke de offentlige innsamlingsordningene eller produsentens/importørens
mottaksplikt eller lisensierte avfallstransportører for å redusere de negative miljøpåvirkningene i forbindelse med
kassering av elektrisk og elektronisk utstyr, og for å øke mulighetene for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning av avfall
fra elektrisk og elektronisk utstyr.
Utstyr merket med den overkryssede søppelkassen er elektrisk og elektronisk utstyr. Den overkryssede søppelkassen
angir at det elektriske og elektroniske avfallet ikke skal kasseres sammen med usortert avfall, men må samles inn separat.
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Produsent
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Denmark
+45 45 75 55 55
www.natus.com
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21.1

Produsentens ansvar
Produsenten er ansvarlig for virkningene på utstyrets sikkerhet, pålitelighet og ytelse utelukkende hvis:
•

All montering, utvidelse, justering, modifikasjon og reparasjon utføres av utstyrsprodusenten eller personer som er
autorisert av produsenten.

•

Den elektriske installasjonen som utstyret kobles til er i overensstemmelse med EN/IEC-kravene.

•

Utstyret brukes i samsvar med instruksjonene for bruk.

Produsenten forbeholder seg retten til å fraskrive seg alt ansvar for driftssikkerhet, pålitelighet og ytelse til utstyr som
blir vedlikeholdt av andre parter.
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