AURICAL FreeFit Moduł
Otosuite PMM Moduł
Poradnictwo i
symulacje Otosuite
Instrukcja
obsługi
Nr dok. 7-50-1220-PL/13
Part No. 7-50-12200-PL

Informacja o prawach autorskich
© 2012, 2021 Natus Medical Denmark ApS. Wszelkie prawa zastrzeżone. ® Natus, ikona Natus, Aurical, Madsen, HI-PRO 2,
Otoscan, ICS i HORTMANN są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Natus Medical Denmark ApS w USA i/lub innych
krajach.
Data premiery wersji
2021-01-26
Pomoc techniczna
Należy skontaktować się z dostawcą.

2

AURICAL FreeFit

Instrukcja obsługi

Spis treści
1

Opis urządzenia ........................................................................................................................................................... 4

2

Przeznaczenie.............................................................................................................................................................. 4

3

Rozpakowywanie ........................................................................................................................................................ 5

4

Instalacja..................................................................................................................................................................... 6

5

Zasilanie urządzenia .................................................................................................................................................... 6

6

Włączanie lub wyłączanie AURICAL FreeFit .................................................................................................................. 7

7

Łączenie urządzenia AURICAL FreeFit z modułem PMM ............................................................................................... 8

8

Sondy AURICAL FreeFit ................................................................................................................................................ 8

9

Pasek narzędzi modułu PMM oraz Poradnictwo i symulacje ...................................................................................... 12

10 Symulacja utraty słuchu ............................................................................................................................................ 13
11 Symulacja aparatów słuchowych ............................................................................................................................... 15
12 Odwzorowanie sygnału mowy................................................................................................................................... 18
13 Dokonywanie pomiarów mikrofonem sondującym .................................................................................................... 18
14 Omówienie funkcji aparatu słuchowego .................................................................................................................... 22
15 Serwis, czyszczenie i konserwacja .............................................................................................................................. 23
16 Informacje dodatkowe .............................................................................................................................................. 24
17 Specyfikacje techniczne ............................................................................................................................................. 24
18 Ostrzeżenia ............................................................................................................................................................... 28
19 Uwagi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) ................................................................................. 29
20 Definicje symboli ....................................................................................................................................................... 34
21 Producent ................................................................................................................................................................. 36

AURICAL FreeFit

3

Instrukcja obsługi

1

Opis urządzenia

1.1

Krótki opis
AURICAL FreeFit jest czterokanałowym analizatorem częstotliwości wykorzystywanym do dokonywania pomiarów poziomów
ciśnienia akustycznego w pobliżu błony bębenkowej klienta, jak również poza uchem przy małżowinie usznej dla obu uszu
jednocześnie.
AURICAL FreeFit należy ładować wyłącznie przy użyciu ładowarki typu 1053 lub głośnika typu 1081 AURICAL firmy Natus.

Ładowarka typu 1053

Głośnik AURICAL z ładowarką

Uwaga • Niniejszy podręcznik zawiera opis zestawu oraz zasad korzystania z ładowarki 1053. Jeżeli do ładowania
swojego urządzenia FreeFit używasz głośnik AURICAL, zapoznaj się z podręcznikiem AURICAL Aud.

Uwaga • Aby uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania Poradnictwo i symulacje, zapoznaj się z
podręcznikiem AURICAL Visible Speech oraz modułu Poradnictwo i symulacje.

Do obsługi AURICAL FreeFit służy moduł Otosuite PMM oraz moduł Poradnictwo i symulacje. Urządzenia AURICAL FreeFit
nie można używać bez oprogramowania Otosuite.

1.2

Fizyczna zasada działania
Aurical® FreeFit korzysta z głośników do generowania referencyjnych poziomów ciśnienia akustycznego. Ustawienie
wbudowanych mikrofonów blisko błon bębenkowych klienta, a także poza uszami, umożliwia jednoczesne dokonanie
pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego z wykorzystaniem czterech kanałów zarówno przy błonie bębenkowej, jak
również poza uchem dla obu uszu jednocześnie. W ten sposób FreeFit oraz moduł PMM umożliwiają wykonywanie
rzeczywistych pomiarów obustronnych, które dostarczają cennych informacji podczas zmiany ustawień aparatu
słuchowego z wykorzystaniem oprogramowania dopasowującego dostawcy.

2

Przeznaczenie
Użytkownicy: audiolodzy, dystrybutorzy aparatów słuchowych, laryngolodzy, logopedzi i inni pracownicy służby zdrowia.
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Zastosowanie: wizualizacja wzmocnionego sygnału zarejestrowanego w uchu wraz z informacjami źródłowymi, dotyczącymi
krzywych docelowych, mająca na celu zapewnienie wiarygodnych podstaw dla dostosowywania ustawień aparatu
słuchowego.

2.1

Konwencje typograficzne
Użycie symboli Ostrzeżenie, Zachować ostrożność oraz Uwaga
W podręczniku są używane następujące symbole ostrzegawcze w celu zwrócenia uwagi na informacje dotyczące
bezpiecznego i prawidłowego używania urządzenia lub oprogramowania:

Ostrzeżenie • Oznacza, że występuje ryzyko śmierci lub odniesienia poważnych obrażeń przez użytkownika lub
pacjenta.

Zachować ostrożność • Oznacza, że występuje ryzyko odniesienia obrażeń przez użytkownika lub pacjenta bądź ryzyko
uszkodzenia danych lub urządzenia.

Uwaga • Oznacza, że należy zwrócić na coś szczególną uwagę.

Aby uzyskać bezpłatną drukowaną kopię dokumentacji użytkownika, należy skontaktować się z firmą Natus Medical Denmark
ApS (www.natus.com).
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Rozpakowywanie
1.

Ostrożnie rozpakuj urządzenie.
Po rozpakowaniu urządzenia i akcesoriów zaleca się pozostawienie oryginalnego opakowania. W przypadku
konieczności transportowania urządzenia z przyczyn technicznych oryginalne opakowanie będzie stanowić ochronę
przed uszkodzeniami.

2.

Obejrzyj urządzenie i sprawdź, czy nie doszło do żadnych uszkodzeń.
W przypadku ich wystąpienia nie uruchamiaj urządzenia i skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania
pomocy.

3.

Sprawdź kompletność dostawy na podstawie wykazu, aby się upewnić, że dotarły wszystkie niezbędne części i
akcesoria. Jeśli się okaże, że zestaw jest niekompletny, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

AURICAL FreeFit
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4

Instalacja

Instalacja biurkowa
ściennym

5

Montaż w uchwycie

Montaż ładowarki NOAHLink na płycie
podstawy ładowarki AURICAL FreeFit

Zasilanie urządzenia
Zachować ostrożność • Należy używać wyłącznie baterii następujących typów:
Akumulatorowe, Ni-MH, AA (R6) 1,2 V, 1 szt. (Należy używać tylko baterii akumulatorowych dostarczanych przez
firmę Natus). Można też stosować baterie alkaliczne AA (R6) 1,5 V, 1 szt.

A. Naciśnij, aby otworzyć
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5.1

Ładowanie baterii przy użyciu stanowiska ładowarki
Ostrzeżenie • W przypadku używania baterii alkalicznej nie należy próbować ładować urządzenia
AURICAL FreeFit. Baterie alkaliczne mogą zostać uszkodzone i wyciekać, co może z kolei doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia AURICAL FreeFit. Urządzenie AURICAL FreeFit należy umieszczać w ładowarce
tylko wtedy, gdy zawiera baterię akumulatorową.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

Zachować ostrożność • Należy stosować jedynie zasilacze wskazane w rozdziale Dane techniczne, Zasilacz.
Zob. Dane techniczne ► 24.

Uwaga • Baterię akumulatorową należy wymieniać raz na rok. Nowe baterie należy kupić w firmie Natus.
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Włączanie lub wyłączanie AURICAL FreeFit
Ostrzeżenie • Nie należy używać urządzenia AURICAL FreeFit na klientach, gdy jest umieszczone w ładowarce, chyba
że urządzenie AURICAL FreeFit jest ładowane za pomocą głośnika Aurical® Aud, który ma zasilacz z izolacją
medyczną.

Włączanie urządzenia AURICAL FreeFit
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania znajdujący się u góry urządzenia do momentu zapalenia się wskaźnika stanu.
Wskaźnik stanu będzie świecił przez około 3 sekundy, a następnie zacznie powoli migać.

Wyłączanie urządzenia AURICAL FreeFit
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania znajdujący się u góry urządzenia do momentu zgaśnięcia wskaźnika stanu.

AURICAL FreeFit
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A. Przycisk zasilania

7

Łączenie urządzenia AURICAL FreeFit z modułem PMM
W przypadku pierwszego użycia modułu PMM należy uruchomić kreatora konfiguracji w celu ustanowienia połączenia
między urządzeniem AURICAL FreeFit a modułem PMM.
Po pierwszym skonfigurowaniu modułu PMM otwarcie panelu sterowania w module PMM, gdy urządzenie FreeFit jest
włączone, spowoduje automatycznie połączenie urządzenia FreeFit z modułem PMM. W przeciwnym razie urządzenie FreeFit
można połączyć w następujący sposób:

8

1.

Włącz urządzenie FreeFit.

2.

W module PMM na pasku narzędzi kliknij opcję Panel sterowania (Control Panel).

3.

W panelu sterowania kliknij opcję Połącz (Connect).

Sondy AURICAL FreeFit
Sonda z oryginalnymi akcesoriami

A.
B.
C.
D.

8

Złącze rurki sondy
Pierścień znakujący
Przewód uszny
Wspornik rurki
sondy

E. Rurka sondy
F. Złącze rurki przetwornika (tylko sonda RECD)
G. Obudowa sondy

AURICAL FreeFit
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Sonda z dodatkowymi akcesoriami

A. Złącze rurki sondy
B. Pierścień znakujący
C. Wspornik rurki

E. Rurka sondy z miarką milimetrową
F. Złącze rurki przetwornika (tylko sonda RECD)
G. Obudowa sondy

sondy
D. Zausznik

Przewód uszny lub zausznik służą do umieszczenia sondy poniżej ucha klienta. Rurka sondy umieszczana jest w przewodzie
słuchowym w celu dokonania pomiarów za pomocą mikrofonu sondującego. Rurka sondy posiada czarny pierścień znakujący,
który określa jak głęboko można ją umieścić w przewodzie słuchowym. Wspornik rurki sondy służy do stabilizowania jej
położenia. Przed dokonaniem pomiarów RECD, w złączu rurki przetwornika należy umieścić rurkę przetwornika.

8.1

Instalacja rurek sondy
Wraz z urządzeniem AURICAL FreeFit dostarczana jest torebka zawierająca silikonowe rurki sondy.

Aby zainstalować rurkę w sondzie
Podłącz rurkę sondy do złącza rurki sondy (cienkiej metalowej rurki) znajdującej się w górnej części obudowy sondy.
Delikatnie wepchnij rurkę sondy do złącza i obróć ją w dół tak daleko, jak będzie to możliwe.

8.2

Kalibracja rurek sondy
Uwaga • Aby zapobiec zakażeniom krzyżowym, w przypadku każdego klienta należy użyć nowych rurek sondy.

1.

Zainstaluj nową rurkę sondy.

2.

Umieść wolny koniec rurki sondy w lokalizacji testowej sondy.

AURICAL FreeFit
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A. Rurka sondy
B. Miejsce sprawdzania kalibracji rurki sondy

3.

Upewnij się, że urządzenie AURICAL FreeFit jest połączone z modułem PMM.

4.

Naciśnij na krótko przycisk zasilania urządzenia AURICAL FreeFit.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kalibracja rurki sondy (Probe Tube Calibration) i kalibracja zostanie
uruchomiona automatycznie.
Ewentualnie, możesz uruchomić kreatora klikając ikonę znajdującą się na pasku narzędzi. W RECD wciśnięcie
przycisku zasilania spowoduje uruchomienie pomiaru ucha.

5.

8.3

Jeżeli kalibracja rurki zakończy się niepowodzeniem, sprawdź, czy rurki nie są zablokowane (ściśnięte lub zapchane),
i spróbuj wyeliminować hałas otoczenia.

Mocowanie sond na kliencie i wkładanie rurek sondy
Ważne jest, aby w przypadku każdego pomiaru, rurka sondy była prawidłowo umieszczona w uchu klienta.
W przypadku osób dorosłych oraz dzieci powyżej 16 roku życia zaleca się używanie narzędzia ProbeTube Assistant jako
pomocy w umieszczaniu rurek sond. Niemniej jednak możliwe jest również wprowadzanie rurek z wykorzystaniem
zalecanych odległości.
1.

Umieść czarny pierścień znakujący w zalecanej odległości od końcówki rurki sondy.

2.

Jeśli punktem odniesienia czarnego pierścienia znakującego jest bruzda międzyskrawkowa, można dodać 8 mm na
głębokość małżowiny nosowej.

Uwaga • Aby uniknąć dotykania błony bębenkowej, należy stosować zasadę, że rurka sondy nie powinna być
wprowadzana bliżej błony bębenkowej niż na odległość 4 mm.
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Uwaga • Długość przewodu słuchowego może się różnić w zależności od kraju, a nawet zależeć od fizycznych
gabarytów pacjenta, — należy to koniecznie uwzględnić podczas stosowania zalecanych odległości.

Uwaga • W przypadku dzieci w celu uniknięcia kontaktu z błoną bębenkową szczególnie zalecana jest otoskopia.

Zalecane odległości
Zalecane odległości są oparte na całkowitych średnich długościach przewodów słuchowych, gdy punkt odniesienia
znajduje się przy wejściu do przewodu słuchowego.
Mężczyźni

25-29 mm

Kobiety

22-26 mm

Dzieci od 6 miesiąca życia

18–22

mm Odległości są oparte na:

3.

•

ISO 12124:2001

•

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

•

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

Umieść przewody uszne lub zauszniki z sondami na uszach klienta. W razie potrzeby wyreguluj długość przewodów
usznych lub zauszników.

Z oryginalnymi akcesoriami sondy

Z dodatkowymi akcesoriami sondy

4. Zachowaj ostrożność!
Ostrożnie umieść rurkę sondy w przewodzie słuchowym klienta tak, aby czarny pierścień znakujący zrównał się z
wcięciem międzyskrawkowym.

AURICAL FreeFit
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9

Pasek narzędzi modułu PMM oraz
Poradnictwo i symulacje
Ikony wyświetlane na pasku narzędzi zależą od wybranej opcji badania.

Pasek narzędzi modułu PMM oraz Poradnictwo i symulacje
Wybierz urządzenie.

Przełączaj pomiędzy widokami Odpowiedź, Wzmocnienie, REIG i Przewidywany
audiogram badania z aparatem słuchowym (PAA). (PMM)

Wybierz widok:

HL (HL): Poziom słyszenia lub SPL (SPL): Poziom ciśnienia akustycznego
Wybierz widok audiogramu: Lewe, oba lub prawe

Otwórz okno dialogowe Szczegóły dopasowania (Fitting Details). (PMM)

Uwaga • W przypadku dopasowywania otwartego aparatu słuchowego należy
wybrać opcję Użyj kalibracji OpenREM (Use OpenREM calibration).
Otwórz okno Słuchanie przy błonie bębenkowej (Listen at the Eardrum)/Słuchanie w
sprzęgaczu (Listen in the Coupler), aby zarejestrować sygnał przy błonie bębenkowej
lub w sprzęgaczu, lub monitoruj sygnał przez słuchawki.
(PMM)
Pokaż/ukryj pola Legenda (Legend) i Nakładki (Overlays) .

Przełącz się na widok Feature-2-Benefit (Feature-2Benefit). (PMM — tylko FreeStyle)
Uruchom kreator kalibracji rurki sondy.

Przełączaj pomiędzy kalibracją standardową a kalibracją OpenREM.
(PMM)

12
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Pasek narzędzi modułu PMM oraz Poradnictwo i symulacje
Wybierz poprzednio zmierzone wartość RECD.
(tylko RECD)
Przełączaj pomiędzy trybem dopasowania sprzęgacza a trybem
dopasowania rzeczywistego ucha. (PMM)
Pokaż/ukryj widok OnTarget (OnTarget), w którym jest wyświetlana różnica między
krzywą docelową a krzywą zmierzoną.
(Tylko odpowiedź z aparatem słuchowym)
Otwiera okno Wideootoskopia na żywo (Live Video Otoscopy) na wierzchu bieżącej
karty w celu wyświetlenia obrazu otoskopii z urządzenia Otocam.
(PMM)
Otwiera narzędzie ProbeTube Assistant, które pomaga we wprowadzaniu rurki
sondy do przewodu słuchowego pacjenta.
Przełącz do trybu Na wierzchu (On Top) .

Kliknij, aby ponownie załadować oryginalny
audiogram. (tylko symulatory)
Wyświetl przewidywany audiogram
badania z aparatem słuchowym. (tylko
symulator aparatu słuchowego)
Pozwala wybrać plik tekstowy do
odczytania na głos. (tylko moduł
Poradnictwo i symulacje)

10

Symulacja utraty słuchu
Widoczność przycisków na panelu sterowania uzależniona jest od:
•

Ustawienie Kanał głośnika (Speaker Channel) w Kreatorze konfiguracji (Lewe (Left) lub Prawe (Right) dla jednego
głośnika albo Lewe + prawe(Left + Right) dla dwóch głośników)

•

Ustawienie Wyjście dźwięku (Sound Output) w oknie Opcje (Options) (Słuchawka (Headphone) lub Głośnik
(Speaker)).

Symulator utraty słuchu z wykorzystaniem słuchawek lub dwóch głośników
Odtwórz wybrany sygnał. W trakcie odtwarzania sygnału możesz przełączać się pomiędzy następującymi trybami prezentacji
sygnału:
•

AURICAL FreeFit

bez symulacji utraty słuchu lub
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•

wraz z symulacją utraty słuchu w obu uszach.

Uwaga • Jeśli używasz słuchawek lub dwóch głośników, możesz za pomocą suwaka głośności obniżyć głośność
jednego głośnika lub słuchawki w celu zademonstrowania jednego ucha jednocześnie.

Symulator utraty słuchu — z jednym głośnikiem
Odtwórz wybrany sygnał. W trakcie odtwarzania sygnału możesz przełączać się pomiędzy następującymi trybami prezentacji
sygnału:

10.1

•

bez symulacji utraty słuchu lub

•

wraz z symulacją utraty słuchu dla wybranego ucha. (Jeśli wybierzesz opcję Oboje
(Both), zostanie zasymulowana utrata słuchu w obojgu uszach z wykorzystaniem
jednego głośnika).

Bez symulacji

A. Wskaźnik stanu
B. Normalne HTL-e
C. HTL-e klienta

D. Speech Banana i Litery mowy (nakładki domyślne)
E. Obszar bezużyteczny (nakładka domyślna)

(nieaktywne)

14
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10.2

Ze symulacją

Utrata słuchu

A. Obszar możliwości
B. Przewidywane UCL (brak

Lewe

Utrata słuchu

Prawe

C. Zmierzone UCL (symbole)
D. Obszar bezużyteczny (nakładka domyślna)

symboli)

11

Symulacja aparatów słuchowych
Widoczność przycisków na panelu sterowania uzależniona jest od:
•

Ustawienie Kanał głośnika (Speaker Channel) w Kreatorze konfiguracji (Lewe (Left) lub Prawe (Right) dla jednego
głośnika albo Lewe + prawe(Left + Right) dla dwóch głośników)

•

Ustawienie Wyjście dźwięku (Sound Output) w oknie Opcje (Options) (Słuchawka (Headphone) lub Głośnik
(Speaker)).

Symulator aparatu słuchowego — z jednym głośnikiem
Odtwórz wybrany sygnał. W trakcie odtwarzania sygnału możesz przełączać się pomiędzy następującymi trybami prezentacji
sygnału:
•

bez symulacji aparatu słuchowego lub

•

wraz z symulacją aparatu słuchowego dla wybranego ucha.

lub

Symulator aparatu słuchowego — z dwoma głośnikami
Odtwórz wybrany sygnał. W trakcie odtwarzania sygnału możesz przełączać się pomiędzy następującymi trybami prezentacji
sygnału:

AURICAL FreeFit
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•

bez symulacji aparatu słuchowego lub

•

wraz z symulacją aparatu słuchowego dla obojga uszu.

Symulator aparatu słuchowego — ze słuchawkami
Odtwórz wybrany sygnał. W trakcie odtwarzania sygnału możesz przełączać się pomiędzy następującymi trybami prezentacji
sygnału:
•

bez symulacji aparatu słuchowego lub

•

wraz z symulacją aparatu słuchowego dla wybranego lub obojga uszu.

lub

11.1

Symulacja z i bez aparatu słuchowego — HL

Bez aparatu

Lewe

A. Wskaźnik stanu
B. HTL-e klienta (nieaktywne)
C. Spersonalizowane Speech Banana i Litery mowy

(nakładki domyślne)

Bez aparatu

Prawe

Obszar bezużyteczny (nakładka domyślna)
Spektrum Poradnictwo i symulacje (nakładka
domyślna)
G. Przewidywane UCL (brak symboli)
E.
F.

D. Zmierzone UCL (symbole)

Wykorzystaj spersonalizowany wykres Speech Banana do wyjaśnienia koncepcji zredukowanego zakresu dynamiki i celu
kompresji stosowanej w aparatach słuchowych.

16
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11.2

Z i bez symulacji aparatu słuchowego — SPL
Bez aparatu

A. Zmierzone UCL (symbole)
B. Przewidywane UCL (brak

Lewe

Bez aparatu

C.

Prawe

HTL-e klienta

symboli)

11.3

Widok przewidywanego audiogramu badania z aparatem słuchowym

A. HTL klienta
B. Przewidywany audiogram badania z aparatem słuchowym

AURICAL FreeFit
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W widoku przewidywanego audiogramu badania z aparatem słuchowym, zamiast spersonalizowanego wykresu Speech
Banana wyświetlany będzie wariant zwykły. W przypadku symulacji zastosowania aparatu słuchowego audiogram będzie
prezentował niższy próg, co pozwoli zademonstrować klientowi, że zyska on dostęp do szerszego spektrum dźwięków, co
poprawi również czytelność wykresu Speech Banana.
Wyświetlane wartości przedstawiają progi klienta minus docelowe wzmocnienie słuchawki dousznej.

12

Odwzorowanie sygnału mowy
Ekran Odwzorowanie sygnału mowy (Speech Mapping) w module Poradnictwo i symulacje (Counseling and
Simulations) pozwala na wykonanie pomiarów mikrofonem sondującym w celu zademonstrowania, że dźwięki mowy,
które są wzmacniane przez aparat słuchowy, są słyszalne i prezentowane w pozostałym zakresie słyszalności klienta.
Jeśli używasz urządzenia AURICAL FreeFit, możesz w tym celu użyć ekranu FreeStyle (FreeStyle) w module PMM.

13

Dokonywanie pomiarów mikrofonem sondującym
Rozpoczynając nową sesję w module PMM, należy się upewnić, że w oknie dialogowym Szczegóły dopasowania (Fitting
Details) są poprawnie ustawione parametry dopasowania.

Uwaga • Jeśli w systemie znajdują się dane pochodzące z wcześniejszych pomiarów pacjenta, ustawienia pochodzące
z ostatnich dokonanych pomiarów zostaną automatycznie zastosowane do nowej sesji tego pacjenta.

Aby wyregulować parametry dopasowania
1.

Naciśnij F10, aby otworzyć okno dialogowe Szczegóły dopasowania (Fitting Details).

2.

Wybierz odpowiednią regułę docelową.

3.

Uzupełnij pozostałe pola okna dialogowego.

Wykonywanie pomiarów mikrofonem sondującym
W poniższych sekcjach zawarto opisy podstawowych procedur związanych z PMM:
Pomiar wartości RECD ► 18
Pomiar odpowiedzi bez aparatu słuchowego ► 20
Pomiar odpowiedzi przy niedrożności ► 21
Pomiar odpowiedzi z aparatem słuchowym ► 21

13.1

Pomiar RECD
Jeśli zamierzasz wykorzystać zmierzone wartości RECD dla dopasowania opartego na sprzęgaczu możesz dokonać pomiaru
RECD w PMM w następujący sposób:

Zmierz odpowiedź sprzęgacza:
Jeżeli dysponujesz zapisanymi pomiarami sprzęgacza, pomiń tę procedurę.
1.

18

Otwórz kartę RECD (RECD) w module PMM.
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2.

Wskaż używany typ adaptera sprzęgacza i określ, czy stosujesz wkładkę uszną czy piankową końcówkę douszną.

3.

Kliknij opcję Odpowiedź sprzęgacza (Coupler Response) w panelu sterowania RECD.

4.

Zamocuj prawą sondę uszną RECD do sprzęgacza w komorze Aurical® HIT.
A.
B.
C.
D.
E.

Złączka RECD
Rurka adaptera BTE
Adapter BTE (HA2)
Rurka przetwornika
Złącze rurki przetwornika

5.

Kliknij przycisk Pomiar ucha prawego (Measure Right).

6.

Podłącz lewą sondę do sprzęgacza w komorze Aurical® HIT.

7.

Kliknij przycisk Pomiar ucha lewego (Measure Left).

8.

Kliknij przycisk OK (OK).

9.

Usuń sondę z Aurical® HIT i zdejmij złączkę RECD z rurki sprzęgacza BTE.

Następnie dokonaj pomiaru na rzeczywistym uchu:
1.

Przymocuj sondy do FreeFit.

2.

Wykonaj kalibrację rurki sondy.

3.

Podłącz złączkę RECD do rurki wkładki usznej (lub piankowej końcówki dousznej).
A.
B.
C.
D.
E.

4.

AURICAL FreeFit

Rurka przetwornika
Złączka RECD
Wkładka uszna lub piankowa końcówka douszna
Złącze rurki przetwornika
Rurka sondy

Umieść rurki sondy wraz wkładkami usznymi lub piankowymi końcówkami dousznymi w uchu klienta (zobacz
Mocowanie sond na kliencie i wkładanie rurek sondy ► 10).
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5.

Wybierz ucho, dla którego ma zostać wykonany pomiar.

6.

W panelu sterowania kliknij opcję Odpowiedź ucha (Ear Response) (lub krótko naciśnij przycisk zasilania

urządzenia FreeFit). Zmierzona odpowiedź ucha oraz RECD wyświetlane są na odpowiednich wykresach.

13.2

Pomiar odpowiedzi bez aparatu słuchowego
Na ekranie Bez aparatu słuchowego (Unaided) dokonaj pomiaru bez aparatu słuchowego w celu określenia naturalnego
wzmocnienia w obrębie przewodu słuchowego.
1.

Wprowadź rurkę sondy.

2.

Wybierz ucho, dla którego ma zostać wykonany pomiar.

3.

Wybierz wykres.

4.

Kliknij przycisk Bez aparatu słuchowego (Unaided) w panelu sterowania.

Uwaga• Podczas dokonywania pomiaru bez aparatu słuchowego zazwyczaj można spodziewać się szczytu na
krzywej pomiaru w okolicach częstotliwości 3 kHz wynoszącego 10–20 dB SPL.

20
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A. UCL
B. Audiogram

13.3

C. Wartość szczytowa ok. 3 kHz
D. Krzywa pomiaru

Pomiar odpowiedzi przy okluzji
Na ekranie Odpowiedź przy niedrożności (Occluded Response) dokonaj pomiaru z wyciszonymi aparatami słuchowymi
znajdującymi w uszach w celu pomiaru niedrożności lub otwartości dopasowania.
1.

Umieść aparat słuchowy w uchu pacjenta z rurką sondy znajdującą się w przewodzie słuchowym. Upewnij się, że
aparat słuchowy jest wyciszony lub wyłączony.

2.

Kliknij przycisk Niedrożne (Occluded) w panelu sterowania.

Dokonując porównania REUR z REOR zauważysz wpływ okluzji na przewód słuchowy.

13.4

Pomiar odpowiedzi z aparatem słuchowym
Na ekranie Z aparatem słuchowym (Aided) dokonaj pomiaru wzmocnienia będącego efektem zastosowania aparatów
słuchowych w kontekście narzuconego celu dopasowania.
1.

Umieść aparat słuchowy w uchu pacjenta z rurką sondy znajdującą się w przewodzie słuchowym.

Uwaga • W przypadku dopasowania na podstawie sprzęgacza wybierz ikonę Dopasowanie oparte na sprzęgaczu
na pasku narzędzi, a następnie zamocuj aparat słuchowy do sprzęgacza w komorze Aurical® HIT (zobacz podręcznik
do Aurical® HIT).
2.

Włącz aparat słuchowy uważając, aby go nie poruszyć.
Wszystkie funkcje aparatu słuchowego powinny pozostawać włączone wraz z włączonym programem ogólnym.

3.

Skonfiguruj panel sterowania, aby możliwe było odtwarzanie do 5 sygnałów. Na przykład: 3 poziomy wejść dla
bodźca mowy lub przypominającego mowę: Miękki (50/55 dB SPL), średni (65 dB SPL) i głośny (80 dB SPL) plus
bodziec MPO.

4.

Przedstaw oddzielnie lub w jednej sekwencji różne poziomy wejść oraz sygnał MPO.

AURICAL FreeFit
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5.

Porównaj zmierzoną krzywą odpowiedzi z aparatem słuchowym z narzuconymi wartościami docelowymi (krzywa
przerywana) oraz krzywą pomiaru MPO z UCL. Rozważ dostosowanie MPO (maksymalnej mocy wyjściowej), jeśli jest
to wskazane w jakimkolwiek raporcie dotyczącym dyskomfortu związanego z głośnością.

6.

Za pomocą oprogramowania wyreguluj aparat słuchowy w celu uzyskania żądanego wzmocnienia, a następnie
powtórz pomiar, aby ocenić skutki wprowadzonych zmian.

A. Przycisk sekwencji
B. Przyciski pomiarów dla różnych bodźców
C. Legenda krzywej dla 1 przycisku.

D. Krzywa docelowa dla MPO.
E. Krzywa pomiaru dla MPO.
F. Krzywa pomiaru i krzywa docelowa dla 1 przycisku.

Możesz też wybrać widok OnTarget (OnTarget), w którym jest wyświetlana na żywo różnica między krzywą
docelową a krzywą zmierzoną. Ułatwia to dostosowanie programowania aparatu słuchowego (HI).

14

Omówienie funkcji aparatu słuchowego
Na ekranie Redukcja szumów (Noise Reduction) oceń i zademonstruj funkcję redukcji szumów aparatu słuchowego.
Każde badanie redukcji szumów jest sekwencją automatyczną obejmującą dwie krzywe (z opóźnieniem pomiędzy tymi
dwiema krzywymi):
•

1 krzywa – migawka wykonana tuż przed redukcją szumów.

•

2 krzywa – migawka wykonana automatycznie po wybraniu interwału przystosowania, gdy redukcja szumów zaczęła
już działać.

Aby przedstawić funkcję redukcji szumów:
1.

22

Zaprogramuj aparat słuchowy pod kątem żądanej redukcji szumów.
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2.

Skonfiguruj przyciski pomiarów w celu zwizualizowania preferowanych warunków. Dla każdego przycisku wybierz
różnicę czasu pomiędzy tymi dwoma pomiarami (1 krzywa i 2 krzywa).

3.

Kliknij przycisk pomiaru znajdujący się na panelu sterowania.

Krzywe migawek prezentowane są na wykresie, natomiast ogólna redukcja szumów przedstawiana jest w legendzie krzywej.
Widok Feature-2-Benefit (Feature-2-Benefit) daje możliwość zobaczenia i pokazania różnicy wzmocnienia
na łatwym do zrozumienia wykresie.
Ekran badania FreeStyle (FreeStyle) jest bardzo podobny do pozostałych ekranów badań PMM, jednak dodatkowo
zapewnia mnóstwo możliwości dostosowania protokołów.

15

Serwis, czyszczenie i konserwacja
Ostrzeżenie • W żadnym przypadku nie należy demontować urządzenia AURICAL FreeFit ani ładowarki AURICAL
FreeFit. Należy skontaktować się z dostawcą. Elementy znajdujące się wewnątrz urządzenia AURICAL FreeFit oraz
ładowarki AURICAL FreeFit mogą być sprawdzane i serwisowane wyłącznie przez upoważniony personel.

15.1

Serwis
Ze względów bezpieczeństwa oraz zachowania gwarancji czynności serwisowe oraz naprawy sprzętu elektromedycznego
powinny być wykonywane tylko przez producenta urządzenia lub personel w autoryzowanych punktach serwisowych. W
przypadku stwierdzenia usterek w funkcjonowaniu urządzenia należy dokonać szczegółowego opisu usterek i
skontaktować się z dostawcą. Nie wolno używać urządzenia, w którym występują usterki.

15.2

Czyszczenie urządzenia
Należy użyć miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki z niewielką ilością łagodnego detergentu lub dezynfekujących, nieżrących
chusteczek czyszczących zatwierdzonych do użytku medycznego, aby wyczyścić urządzenie oraz ładowarkę zgodnie z
lokalnymi przepisami dotyczącymi zapobiegania zakażeniom.
Trzymać urządzenie z dala od płynów. Nie dopuścić, aby do urządzenia dostała się wilgoć. Wilgoć wewnątrz urządzenia
może spowodować jego uszkodzenie, a także stwarzać ryzyko porażenia prądem użytkownika lub pacjenta.

Zachować ostrożność • Nigdy nie należy zanurzać sond urządzenia AURICAL FreeFit w wodzie ani innych roztworach
czyszczących.

Zachować ostrożność • Żaden z elementów urządzenia AURICAL FreeFit ani jego akcesoriów nie nadaje się do
czyszczenia w autoklawie ani do dezynfekcji/sterylizacji termicznej.

Rurki sondy, prowadnice rurek i przewody uszne oraz zauszniki
Te elementy mają ciągłą styczność z Twoimi klientami.

AURICAL FreeFit
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•

Rurki sondy:
Jedynym elementem umieszczanym w przewodzie słuchowym podczas badania PMM jest rurka sondy. Rurki te są
jednokrotnego użytku i należy je zmieniać w przypadku każdego klienta.

•

Prowadnice rurek i przewody uszne lub zauszniki:
Do oczyszczenia przewodów usznych, zauszników oraz prowadnic rurek należy użyć miękkiej, lekko zwilżonej
ściereczki z małą ilością detergentu.

Usuwanie
Nie istnieją żadne specjalne wymogi dotyczące utylizacji silikonowych rurek do wykonywania badań, co oznacza, że można
je utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

15.3

Konserwacja
Coroczna wymiana baterii akumulatorowej
Baterię akumulatorową należy raz w roku wymienić na nową baterię akumulatorową (numer części 031814). Więcej
informacji zawiera poszerzona instrukcja FreeFit.

Doroczna kalibracja
Urządzenie FreeFit i sondy FreeFit wymagają corocznej kalibracji wykonywanej przez autoryzowany dział serwisowy.

16

Informacje dodatkowe
Więcej informacji można znaleźć w Pomocy online oprogramowania Otosuite, która zawiera szczegółowe informacje
dodatkowe na temat modułów FreeFit i Otosuite.
Instrukcje instalacji oprogramowania Otosuite zawiera podręcznik instalacji oprogramowania Otosuite na nośniku
instalacyjnym oprogramowania Otosuite.
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Specyfikacje techniczne
Oznaczenie typu
urządzenia AURICAL
FreeFit
AURICAL FreeFit jest urządzeniem typu 1053 firmy Natus Medical Denmark ApS

Interfejs
Interfejs

24

Bezprzewodowy transfer danych do komputera przez Bluetooth,
wersja 2.0 + EDR, klasa 2 (10 metrów/33 stopy).
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Antena Bluetooth
Antena Bluetooth:

Chipowa antena wielowarstwowa dla pasma 2,4 GHz

Wzmocnienie anteny:

2 dBi

Impedancja anteny:

50 omów

Urządzenie obsługuje standardy organizacji Bluetooth SIG i wykorzystuje cechy oraz funkcje z podłączonych urządzeń
peryferyjnych, takie jak wyświetlanie stanu roboczego na konsoli z połączenia Bluetooth.
Urządzenie z technologią Bluetooth, które działa w tym samym zakresie widma 2,400 GHz–2,4835 GHz (paśmie ISM) co
klasyczna technologia Bluetooth, używa 79 kanałów technologii Bluetooth o szerokości 1 MHz każdy. Dane są przesyłane
w kanale przy użyciu modulacji GFSK, podobnie jak w przypadku schematu prędkości podstawowej klasycznej technologii
Bluetooth. Prędkość bitowa wynosi 1 Mb/s.

Zasilanie
Typy baterii:

Akumulatorowe, Ni-MH, AA (R6) 1,2 V, 1 szt. (Należy używać tylko baterii
akumulatorowych dostarczanych przez firmę Natus). Można też stosować
baterie alkaliczne AA (R6) 1,5 V, 1 szt.

Napięcie zasilania z baterii:

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

Min. start:

1,10 V (mierzone przy obciążeniu przyrządu)

Min. podczas pracy:

1,00 V

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii:
Szacowany czas pracy na baterii:

Gdy pozostaje około 30 minut czasu pracy na bateriach.

5 godzin ciągłego użytkowania. (Wartość ta została określona na podstawie
typowego scenariusza użytkowania. Rzeczywiste użytkowanie może wpłynąć na
czas pracy na baterii).

Akcesoria
•

Oprogramowanie do badań. Zobacz Podręcznik serwisowy urządzenia AURICAL FreeFit.

Ładowarka

Uwaga • Niniejszy podręcznik zawiera opis zestawu oraz zasad korzystania z ładowarki 1053. Jeśli do ładowania
urządzenia FreeFit używasz głośnika AURICAL, zapoznaj się z danymi technicznymi w podręczniku Aurical® Aud.

Oznaczenie typu
Ładowarka jest urządzeniem typu 1053 firmy Natus Medical Denmark ApS

Zasilanie
Znamionowe napięcie wejściowe:

9 V DC

Min. napięcie wejściowe:

6,5 V DC

Maks. napięcie wejściowe:

12 V DC

Maks. pobór mocy podczas ładowania: 300 mA (przy napięciu wejściowym 9 V)

AURICAL FreeFit
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Maks. pobór mocy poza ładowaniem:

60 mA (przy napięciu wejściowym 9 V)

Zasilacz zewnętrzny
Zasilanie: BRIDGEPOWER CORP,
MENB1010A0903B01

Zakres napięcia wejściowego: 100–240 V AC, 50–
60 Hz Zakres napięcia wyjściowego: 9 V DC, 1,10 A

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

Zakres napięcia wejściowego: 100–240 V AC, 50–
60 Hz Zakres napięcia wyjściowego: 9 V DC, 0,56 A

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

Zakres napięcia wejściowego: 100–240 V AC, 50–
60 Hz Zakres napięcia wyjściowego: 9 V DC, 0,6 A

Należy stosować jedynie zasilacz dostarczony z przyrządem.

Środowisko pracy
Tryb pracy:

Ciągłe.

Temperatura:

Od +15°C do +35°C (59°F do +95°F)

Wilgotność względna:

Od 30 do 90%, bez kondensacji

Czas rozgrzewania:

< 1 min

Ciśnienie powietrza:

Od 600 do 1060 hPa

Eksploatacja w temperaturze poniżej -20°C lub powyżej +60°C może spowodować nieodwracalne uszkodzenia.

Przechowywanie i obsługa
Temperatura:

Od -20 do +60°C (od -4 do +140°F)

Wilgotność względna:

< 90%, bez kondensacji

Ciśnienie powietrza:

Od 500 do 1060 hPa

Wymiary
AURICAL FreeFit (wys. x szer. x głęb.):

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

Ładowarka (wys. x szer. x głęb.):

280 x 180 x 230 mm (11,4 x 7,1 x 9,1 cala) — z zamontowaną płytą stołową
340 x 180 x 230 mm (13,8 x 7,1 x 9,1 cala) — z zamontowaną płytą ścienną

Masa
AURICAL FreeFit:

0,180 kg/0,40 funta

Ładowarka:

0,700 kg/1,54 funta

Zasadnicze parametry funkcjonalne
Urządzenie Aurical® FreeFit nie ma zasadniczych parametrów funkcjonalnych, w związku z czym obowiązujące wymagania są
określone następująco:
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•

Podstawowe bezpieczeństwo — jak określono w normie IEC 60601-1

Wszystkie informacje wymagane przez normę IEC 60601-1-2:2007, #5.2.2.1-#5.2.2.10 zawiera Instrukcja obsługi Aurical®
FreeFit.

Normy

17.1

Pomiar rzeczywistego ucha:

EN 61669:2001, ISO 12124:2001

Bezpieczeństwo:

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

Kompatybilność elektromagnetyczna:

IEC 60601-1-2:2014 i EN 60601-1-2:2015
IEC 60601-1-2:2007 i EN 60601-1-2:2007

Sprzęt radiowy:

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016)

Akcesoria
Akcesoria standardowe i opcjonalne różnią się w zależności od kraju — zapraszamy do kontaktu z lokalnym dystrybutorem.
•

Sondy REM (2 szt.) — długość kabla ok. 20 cm (7,9 cala)

•

Sondy RECD — krótkie (2 szt.) — długość kabla ok. 20 cm (7,9 cala)

•

Sonda RECD — długa (1 szt.) — długość kabla ok. 150 cm (5 stóp)

•

Rurki sondy REM (50 szt.)

•

Silikonowe przewody uszne (50 szt.)

•

Zauszniki

•

SoundHub 100

•

Słuchawka, w połowie zamknięta (klient ) — długość kabla ok. 250 cm (8 stóp)

•

Zestaw słuchawkowy, otwarty (dystrybutor) — długość kabla ok. 200 cm (6,5 stopy)

•

Mikrofon stojący (nagrywanie) — długość kabla około 300 cm (100 stóp)

•

Paski NOAHlink

•

Zaczepy na rzep

•

Rozdzielacz Y przejściówki kabla

•

Wspornik rurki REM

•

DVD z Otosuite

•

Klucz sprzętowy Bluetooth OTOair

•

Zestaw instalacyjny RECD (rurki i złączki)

•

Zestaw startowy RECD Eartip

•

Akumulatorowe, Ni-MH, AA (R6) 1,2 V, 1 szt., nr części 031814

•

Poszerzona Instrukcja AURICAL FreeFit

•

Instrukcja obsługi AURICAL FreeFit

AURICAL FreeFit
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Ostrzeżenia
Niniejszy podręcznik zawiera informacje oraz ostrzeżenia, do których należy się stosować, aby zapewnić bezpieczne
użytkowanie urządzeń i oprogramowania będących tematem tego podręcznika. W każdym przypadku należy się też
stosować do obowiązujących przepisów lokalnych.
Urządzenie AURICAL FreeFit należy zasilać wyłącznie za pomocą baterii określonych typów, zobacz
Zasilanie urządzenia ► 6. Umieść baterię w komorze zgodnie ze wskazaniem.
W przypadku używania baterii alkalicznej nie należy próbować ładować urządzenia AURICAL FreeFit. Baterie
alkaliczne mogą zostać uszkodzone i wyciekać, co może z kolei doprowadzić do uszkodzenia urządzenia
AURICAL FreeFit. Urządzenie AURICAL FreeFit należy umieszczać w ładowarce tylko wtedy, gdy zawiera
baterię akumulatorową.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
AURICAL FreeFit należy ładować wyłącznie przy użyciu ładowarki typu 1053 lub głośnika typu 1081 AURICAL
firmy Natus.
Nie należy używać urządzenia AURICAL FreeFit na klientach, gdy jest umieszczone w ładowarce, chyba że
urządzenie AURICAL FreeFit jest ładowane za pomocą głośnika Aurical® Aud, który ma zasilacz z izolacją
medyczną.
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1.

Obudowa urządzenia ani ładowarki nie zawiera żadnych części przeznaczonych do obsługi przez użytkownika. Ze
względów bezpieczeństwa oraz zachowania gwarancji czynności serwisowe oraz naprawy sprzętu
elektromedycznego powinny być wykonywane tylko przez producenta urządzenia lub personel w autoryzowanych
punktach serwisowych. W przypadku stwierdzenia usterek w funkcjonowaniu urządzenia należy dokonać
szczegółowego opisu usterek i skontaktować się z dostawcą. Nie wolno używać urządzenia, w którym występują
usterki.

2.

Trzymać urządzenie z dala od płynów. Nie dopuścić, aby do urządzenia dostała się wilgoć. Wilgoć wewnątrz
urządzenia może spowodować jego uszkodzenie, a także stwarzać ryzyko porażenia prądem użytkownika lub
pacjenta.

3.

Nie można używać aparatu w obecności środków łatwopalnych (gazów) lub w środowisku bogatym w tlen.

4.

W przypadku wystąpienia silnego sygnału radiowego w sąsiedztwie urządzenia mogą pojawić się niepożądane
zakłócenia. Takie zakłócenia mogą negatywnie wpływać na działanie urządzenia. Pola o częstotliwościach
radiowych mogą być generowane przez różnego typu urządzenia elektryczne, np. telefony komórkowe. Zaleca
się ograniczenie używania urządzeń tego typu w sąsiedztwie urządzenia AURICAL FreeFit.

5.

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez producenta mogą unieważnić prawo użytkownika do
korzystania z urządzenia.

6.

Ten sprzęt został przetestowany i uznany za odpowiadający ograniczeniom stawianym wobec urządzeń cyfrowych
klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Wprowadzenie tych ograniczeń ma na celu ochronę instalacji domowych
przed szkodliwymi zakłóceniami. Omawiany sprzęt generuje, wykorzystuje oraz może emitować częstotliwości
radiowe i, jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie wykorzystywany zgodnie z odnośnymi instrukcjami, może
powodować zakłócenia w obrębie komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia takie nie pojawią się
w szczególnym przypadku konkretnej instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze programów
telewizyjnych lub radiowych, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie sprzętu, użytkownik może spróbować
wyeliminować te zakłócenia, stosując jedną lub kilka z następujących metod:
–

Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.

–

Zwiększenie odległości pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.

–

Podłączenie sprzętu do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony odbiornik.

–

Skonsultowanie problemu ze sprzedawcą lub z doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

AURICAL FreeFit
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7.

Użytkowanie w Kanadzie: Aby zapewnić maksymalną ochronę przed zakłóceniami wywoływanymi przez fale
radiowe, urządzenie to posiada licencję umożliwiającą jego użytkowanie wewnątrz pomieszczeń i z daleka od
okien. Instalowanie urządzenia (lub anteny nadajnika) na zewnątrz budynków wymagają uzyskania odpowiednich
licencji.

8.

Nie wolno spożywać, wkładać do ognia ani wykorzystywać żadnych elementów w sposób inny niż opisany w sekcji
Przeznaczenie produktu w tym podręczniku.

9.

Urządzenie oraz ładowarkę można utylizować tak jak typowe odpady elektroniczne, zgodnie z lokalnymi
przepisami. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizowania baterii alkalicznych oraz
baterii wielokrotnego ładowania.

10. Ze względów bezpieczeństwa i z powodu wpływu na kompatybilność elektromagnetyczną akcesoria
podłączane do gniazd sprzętu muszą być tego samego typu co akcesoria oryginalne.
11. Zalecane jest przeprowadzenie kalibracji akcesoriów zawierających przetworniki (raz w roku). Ponadto zaleca się
przeprowadzenie kalibracji urządzenia w przypadku wystąpienia zdarzenia, które mogło je uszkodzić (np. gdy
słuchawki spadną na podłogę).
12. W celu zapewnienia zgodności z wymogami normy EN 60601-1-1 komputer i drukarka muszą zostać umieszczone
poza zasięgiem rąk klienta, tj. w odległości co najmniej 1,5 m/5 stóp.
13. Zalecamy, aby urządzenia nie ustawiać na innych urządzeniach ani w miejscach o słabej wentylacji, ponieważ może to
wpłynąć na wydajność urządzenia. W przypadku ustawienia na innym urządzeniu lub obok niego należy się upewnić,
że nie wpłynęło to na pracę urządzenia.
14. Na terenie USA prawo federalne dopuszcza sprzedaż tego urządzenia jedynie przez licencjonowanych lekarzy lub na ich
zlecenie.
15. Zaleca się zainstalowanie urządzenia w otoczeniu o minimalnym wpływie elektryczności statycznej, np. przy
wykorzystaniu antystatycznego pokrycia podłóg.
16. Ładowarka powinna znajdować się poza zasięgiem klienta.
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Uwagi dotyczące kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC)
•

Urządzenie AURICAL FreeFit jest częścią systemu elektrycznego do zastosowań medycznych, w związku z czym
wymaga stosowania szczególnych środków bezpieczeństwa. Z tego względu należy stosować się ściśle do instrukcji
dotyczących instalacji i eksploatacji zawartych w tym dokumencie.

•

Przenośne urządzenia komunikacyjne pracujące w zakresie wysokich częstotliwości (np. telefony komórkowe)
mogą zakłócać działanie urządzenia AURICAL FreeFit.

IEC 60601-1-2:2014 i EN 60601-1-2:2015
Wskazówki i deklaracje producenta — emisje elektromagnetyczne dla wszystkich urządzeń i systemów
Urządzenie AURICAL FreeFit jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia
AURICAL FreeFit powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test emisji

Zgodność

Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki

Emisje fal

Grupa 1

Urządzenie AURICAL FreeFit używa energii fal o częstotliwościach radiowych (RF) tylko do

radiowych

obsługi swoich wewnętrznych funkcji. Dlatego emisja fal radiowych jest bardzo niska i

CISPR11

prawdopodobnie nie spowoduje żadnych zakłóceń w sprzęcie elektronicznym znajdującym się w
pobliżu.

Emisje fal

Klasa B

Urządzenie AURICAL FreeFit może być używane we wszystkich środowiskach, w tym w

radiowych

budynkach mieszkalnych oraz budynkach bezpośrednio podłączonych do publicznej sieci

CISPR11

energetycznej niskiego napięcia zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych.

AURICAL FreeFit
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Emisje harmoniczne IEC

Nie dotyczy

61000-3-2
Wahania napięcia / emisje

Nie dotyczy

migotania IEC 61000-3-3

Wskazówki i deklaracje producenta — odporność elektromagnetyczna dla wszystkich urządzeń i systemów
Urządzenie AURICAL FreeFit jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia
AURICAL FreeFit powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test odporności

IEC 60601

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki

Poziom testowy
Wyładowanie

+/-8 kV (stykowe)

+/-8 kV (stykowe)

Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub pokryte

elektrostatyczne IEC 61000-

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

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

płytkami ceramicznymi. Jeżeli podłogi pokryte są

4-2

+/-8 kV, +/-15 kV (przez
powietrze)

+/-8 kV, +/-15 kV (przez
powietrze)

materiałem syntetycznym, wilgotność względna

Szybkozmienne zakłócenia

+/-2 kV dla przewodów zasilania

+/-2 kV dla przewodów zasilania

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska

przejściowe IEC 61000-4-4

+/-1 kV dla przewodów wejścia i
wyjścia

+/-1 kV dla przewodów wejścia i
wyjścia

handlowego lub szpitalnego.

Skok napięcia

+/-1 kV (między przewodami)

+/-1 kV (między przewodami)

IEC 61000-4-5

+/-2 kV (między przewodami a
ziemią)
+/-2 kV DC (między przewodami
wejściowymi a ziemią)
+/-1 kV DC (między przewodami
wejściowymi a przewodami)
+/-2 kV (między przewodami
wejścia / wyjścia a ziemią)

Nie dotyczy

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska
handlowego lub szpitalnego.

Spadki napięcia, krótkie
przerwy i wahania napięcia
na liniach wejściowych
zasilania
IEC 61000-4-11

powinna wynosić co najmniej 30%.

Nie dotyczy
+/-1 kV DC (między przewodami
wejściowymi a przewodami)
Nie dotyczy

Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska
0 % U ; 0,5 cyklu
Przy 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, Przy 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, handlowego lub szpitalnego. Jeśli użytkownik
urządzenia AURICAL FreeFit wymaga jego ciągłej pracy
270°
270°
nawet podczas przerw w zasilaniu sieciowym, zaleca się
i 315°
i 315°
podłączenie urządzenia AURICAL FreeFit do zasilacza
awaryjnego lub baterii.
0 % U ; 1 cykl
0 % U ; 1 cykl
0 % U ; 0,5 cyklu

T

oraz

T

T

oraz

T

70 % U ; 25/30 cykli

70 % U ; 25/30 cykli

Jednofazowy: na 0°

Jednofazowy: na 0°

Przerwy napięcia na liniach
wejściowych zasilania IEC
61000-4-11

0 % U ; 250/300 cykli

0 % U ; 250/300 cykli

Pole magnetyczne o
częstotliwości

30 A/m

Brak odpowiednich portów, na

Natężenie pól magnetycznych o częstotliwości sieci

które może to wpływać

energetycznej powinno utrzymywać się na poziomach

T

T

T

T

sieci energetycznej

właściwych dla typowych lokalizacji w środowisku

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

przemysłowym lub szpitalnym.

U

T to napięcie prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.

Wskazówki i deklaracje producenta — odporność elektromagnetyczna dla urządzeń i systemów używanych w środowisku profesjonalnej opieki zdrowotnej
Urządzenie AURICAL FreeFit jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia
AURICAL FreeFit powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
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Test odporności

IEC 60601

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki

Poziom testowy
Przewodzone

3 V rms

3 V rms

fale radiowe IEC

od 150 kHz do 80 MHz

od 150 kHz do 80 MHz

6 V rms

6 V rms

Pasma ISM i radio amatorskie

Pasma ISM i radio amatorskie

Emitowane

10 V/m

10 V/m

fale radiowe

Od 80 MHz do 2,7 GHz

Od 80 MHz do 2,7 GHz

3 V/m

3 V/m

Od 80 MHz do 2,7 GHz

Od 80 MHz do 2,7 GHz

27 V/m

27 V/m

Odległość pomiędzy częściami elektronicznymi

385 MHz

urządzenia

61000-4-6

IEC 61000-4-3

Pola zbliżeniowe z

komunikacji bezprzewodowej 385 MHz
w częstotliwości radiowej
IEC 61000-4-3

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

AURICAL

FreeFit

a

sprzętem

komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości
radiowe musi być większa niż 30 cm (11,8 cala).

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.
Uwaga 2: Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na przenoszenie fal elektromagnetycznych ma wpływ ich absorpcja i
odbijanie od struktur, przedmiotów oraz ludzi.

IEC 60601-1-2:2007 i EN 60601-1-2:2007
Wskazówki i deklaracje producenta — emisje elektromagnetyczne dla wszystkich urządzeń i systemów
Urządzenie AURICAL FreeFit jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia
AURICAL FreeFit powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test emisji

Zgodność

Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki

Emisje fal radiowych

Grupa 1

Urządzenie AURICAL FreeFit używa energii fal o częstotliwościach radiowych (RF) tylko do

CISPR11

obsługi swoich wewnętrznych funkcji. Dlatego emisja fal radiowych jest bardzo niska i
prawdopodobnie nie spowoduje żadnych zakłóceń w sprzęcie elektronicznym
znajdującym się w pobliżu.

AURICAL FreeFit
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Emisje fal radiowych

Klasa B

Urządzenie AURICAL FreeFit może być używane we wszystkich środowiskach, w tym w

CISPR11

budynkach mieszkalnych oraz budynkach bezpośrednio podłączonych do publicznej sieci
energetycznej niskiego napięcia zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych.

Emisje harmoniczne IEC 61000-3-2

Nie dotyczy

Wahania napięcia / emisje migotania IEC Nie dotyczy
61000-3-3

Wskazówki i deklaracje producenta — odporność elektromagnetyczna dla wszystkich urządzeń i systemów
Urządzenie AURICAL FreeFit jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia
AURICAL FreeFit powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test odporności

IEC 60601

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki

Poziom testowy

Wyładowanie
elektrostatyczne
(ESD)
IEC 61000-4-2

+/-6 kV (stykowe)

+/-6 kV (stykowe)

Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub pokryte płytkami

+/-8 kV (przez
powietrze)

+/-8 kV (przez
powietrze)

ceramicznymi. Jeżeli podłogi pokryte są materiałem syntetycznym, wilgotność

Pole magnetyczne o

3 A/m

3 A/m

Natężenie pól magnetycznych o częstotliwości sieci energetycznej powinno

względna powinna wynosić co najmniej 30%.

częstotliwości sieci

utrzymywać się na poziomach właściwych dla typowych lokalizacji w środowisku

energetycznej

przemysłowym lub szpitalnym.

(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8
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Wskazówki i deklaracje producenta — odporność elektromagnetyczna dla urządzeń i systemów, które NIE służą do podtrzymywania życia.
Urządzenie AURICAL FreeFit jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia
AURICAL FreeFit powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test odporności

IEC 60601

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki

3 V/m

Przenośnego i ruchomego sprzętu

Poziom testowy
Emitowane

3 V/m

fale radiowe

Od 80 MHz do 2,5 GHz

IEC 61000-4-3

komunikacyjnego wykorzystującego częstotliwości
radiowe należy używać w odległości od dowolnego
elementu urządzenia AURICAL FreeFit — w tym
również od jego kabli — nie mniejszej niż zalecana
odległość obliczana przy użyciu wzoru
odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika.
Zalecana odległość: d = 1,2

w

zakresie od 80 MHz do 800 MHz
d = 2,3

w zakresie od 80 MHz do 2,5 GHz,

gdzie P to maksymalna znamionowa moc
wyjściowa nadajnika w watach (W) podana przez
producenta, a d to zalecana odległość w metrach
(m).
Zmierzone w terenie natężenie pola
elektromagnetycznego a pochodzącego ze
stacjonarnych nadajników emitujących fale
radiowe i powinno być dla każdego zakresu
częstotliwości niższe niż poziom zgodności b.
Zakłócenia mogą występować w pobliżu sprzętu
oznaczonego następującym symbolem:

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.
Uwaga 2: Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na przenoszenie fal elektromagnetycznych ma wpływ ich absorpcja i
odbijanie od struktur, przedmiotów oraz ludzi.
a. Natężenia pola od stałych nadajników, takich jak stacje bazowe dla telefonów radiowych (komórkowych / bezprzewodowych) oraz naziemnych
radiotelefonów, radia amatorskiego, radiofonii AM i FM oraz transmisji telewizyjnych, nie można dokładnie przewidzieć. W celu oceny środowiska
elektromagnetycznego powstałego w wyniku stałych nadajników radiowych należy rozważyć przeprowadzenie badania pola elektromagnetycznego. Jeśli
zmierzone natężenie pola w lokalizacji użytkowania urządzenia AURICAL FreeFit przekracza poziom zgodności stosowny dla fal o częstotliwości radiowej,
należy monitorować poprawność działania urządzenia AURICAL FreeFit. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania konieczne może okazać się
zastosowanie dodatkowych środków, takich jak zmiana ustawienia lub lokalizacji urządzenia AURICAL FreeFit.
b. W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pola powinny być mniejsze niż 3 V/m.

Zalecane odległości pomiędzy przenośnym i ruchomym sprzętem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe a urządzeniem AURICAL
FreeFit
Urządzenie AURICAL FreeFit jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o kontrolowanych zakłóceniach ze strony pola o
częstotliwościach radiowych. Nabywca lub użytkownik urządzenia AURICAL FreeFit może pomóc w zapobieganiu zakłóceniom elektromagnetycznym,
utrzymując minimalną odległość pomiędzy przenośnym i ruchomym sprzętem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe (nadajnikami) a
urządzeniem AURICAL FreeFit według poniższych zaleceń, w zależności od maksymalnej mocy wyjściowej sprzętu komunikacyjnego.
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Maksymalna znamionowa moc wyjściowa

Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika m

nadajnika W
od 80 do 800 MHz

Od 800 MHz to 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

W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej zalecaną odległość d w metrach (m) można określić,
korzystając ze wzoru odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika, gdzie P to maksymalna znamionowa moc wyjściowa nadajnika w watach (W) podana
przez producenta.

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.
Uwaga 2: Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na przenoszenie fal elektromagnetycznych ma wpływ ich absorpcja i
odbijanie od struktur, przedmiotów oraz ludzi.

20

Definicje symboli
Producent
ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

Oznacza producenta urządzeń medycznych zgodnie z definicją w dyrektywach 90/385/EWG,
93/42/EWG i 98/79/WE.

Uwaga
ISO 15223-1
Symbol 5.4.4 i
IEC 60601-1
Tabela D.1 nr 10

Wskazuje na potrzebę zapoznania się z instrukcją obsługi w celu uzyskania ważnych informacji
ostrzegawczych, takich jak ostrzeżenia i środki ostrożności, których z różnych przyczyn nie można
przedstawić na samym urządzeniu medycznym.

Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi
IEC 60601-1
Tabela D.2 nr 10
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Zapoznaj się z instrukcją obsługi
ISO 15223-1
Symbol 5.4.3 i
IEC 60601-1
Tabela D.1 nr 11

Wskazuje na potrzebę zapoznania się z instrukcją obsługi przez użytkownika.

Część aplikacyjna typu BF
Produkt jest zgodny z wymogami normy IEC 60601-1 dotyczącymi urządzeń cyfrowych typu BF.
IEC 60601-1
Tabela D.1 nr 20
Oznakowanie zgodności CE

93/42/EEC

Znak certyfikacji oznaczający zgodność z obowiązującymi przepisami i dyrektywami dla
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Instalacja musi zostać wykonana zgodnie z wymaganiami klauzuli 16 części Medical Electrical
Systems (Systemy elektryczne do zastosowań medycznych) normy IEC 60601-1 (3. wydanie) oraz
normami AAMI ES60601-1 i CSA C22.2 nr 60601-1-08-CAN/CSA. Norma uzupełniająca —
wymagania dotyczące niezawodności systemów elektromedycznych.
Zasady ogólne dotyczące używania urządzeń elektrycznych w pobliżu klientów mówią, że:
•

Podłączony sprzęt musi spełniać wymagania normy IEC 60601-1 (3. wydanie).

To urządzenie spełnia wymogi zawarte w części 15 przepisów FCC. Użytkowanie go podlega
następującym warunkom:
•

To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.

•

To urządzenie musi przyjmować wszelkie otrzymywane zakłócenia, również te mogące
powodować jego niepożądane działanie.

Symbol „IC” przed numerem certyfikacji / rejestracji oznacza, że zostały spełnione wymagania
techniczne zawarte w przepisach Industry Canada.
Na terenie Francji urządzenia można używać tylko wewnątrz pomieszczeń.

Określa poprawne ułożenie baterii w komorze baterii.
W pobliżu urządzenia mogą występować zakłócenia. W celu ich uniknięcia należy zawsze
stosować się do lokalnych przepisów i środków ostrożności dotyczących innego sprzętu w
środowisku pracy.
Minimalna odległość od innych urządzeń spełniających standardowe wymagania w zakresie
odporności elektromagnetycznej (zawarte w normie IEC 60601-1-2) to 0,35 m/1 stopa.
Prąd stały
Oznacza, że urządzenie może być zasilane tylko prądem stałym.
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Nie nadaje się do ponownego użytku.
Oznacza urządzenie medyczne, które jest przeznaczone do jednorazowego użycia lub do
użycia na jednym pacjencie podczas jednego zabiegu.
Wyświetlane w oknach dialogowych z komunikatami o błędach w przypadku wystąpienia błędu
programu. Bardziej szczegółowe informacje zostaną wyświetlone w oknie dialogowym.
Sprzęt elektroniczny jest objęty postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE).
EN 50419

Po upływie okresu użytkowania wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, baterie oraz
akumulatory muszą zostać dostarczone do punktu zbiórki odpadów. To wymaganie dotyczy
obszaru Unii Europejskiej. Tych produktów nie należy utylizować jako zwykłych odpadów
komunalnych.
Urządzenie i akcesoria można zwrócić do firmy Natus Medical Denmark ApS lub dostawcy
współpracującego z firmą Natus Medical Denmark ApS. Odpowiednie informacje dotyczące
utylizacji produktu można również uzyskać od władz lokalnych.
Treść pełnego oświadczenia WEEE firmy Natus Medical Denmark ApS znajduje się poniżej.

Oświadczenie WEEE
Natus zobowiązuje się do spełnienia wymagań rozporządzeń Unii Europejskiej WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment — zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) 2014. Przepisy te stanowią, że odpady elektryczne i elektroniczne
muszą być zbierane oddzielnie w celu właściwego przetwarzania i odzysku, aby zapewnić bezpieczne ponowne
wykorzystanie lub recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W zgodzie z tym zobowiązaniem Natus
może przenieść obowiązek odbioru i recyklingu na użytkownika końcowego, chyba że dokonano innych ustaleń.
Szczegółowe informacje na temat systemów zbiórki i odzysku dostępnych w danym regionie można uzyskać, kontaktując
się z nami pod adresem www.natus.com.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne i stanowić
zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, jeśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie będzie właściwie
przetwarzany. Dlatego użytkownicy końcowi mają również do odegrania ważną rolę w zapewnieniu bezpiecznego
ponownego wykorzystania i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Użytkownicy sprzętu
elektrycznego i elektronicznego nie mogą wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem z innymi
odpadami. Użytkownicy muszą korzystać z miejskich programów zbiórki lub obowiązku odbioru przez producenta /
importera albo licencjonowanych przewoźników odpadów, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko w związku z
utylizacją zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz aby zwiększyć możliwości ponownego użycia, recyklingu i
odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Sprzęt oznaczony przekreślonym koszem na kółkach to sprzęt elektryczny i elektroniczny. Symbol przekreślonego kosza na
śmieci oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać razem z odpadami zmieszanymi,
ale należy je zbierać osobno.
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Producent
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Denmark
+45 45 75 55 55
www.natus.com
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21.1

Odpowiedzialność producenta
Uważa się, że producent ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowania, niezawodność i działanie sprzętu
tylko przy spełnieniu następujących warunków:
•

Wszelkie operacje dotyczące złożenia, rozbudowy, kalibracji, modyfikacji lub naprawy zostały wykonane przez
producenta sprzętu lub personel upoważniony przez producenta.

•

Instalacja elektryczna, do której podłączono sprzęt, spełnia wymagania norm EN oraz IEC.

•

Sprzęt jest używany zgodnie z instrukcjami użytkowania.

Producent zastrzega sobie prawo do wyłączenia swojej wszelkiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowania,
niezawodność oraz działanie sprzętu w przypadku jego serwisowania lub napraw wykonywanych przez inne podmioty.
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