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1

Beskrivning av enheten

1.1

Kortfattad beskrivning
AURICAL FreeFit är en frekvensanalyserare med fyra kanaler som används för att mäta ljudtrycksnivån nära patientens
trumhinna och utanför örat vid ytterörat för båda öronen samtidigt.
AURICAL FreeFit får endast laddas i laddningsenheten typ 1053 eller AURICAL-högtalaren typ 1081 från AURICAL från
Natus.

Laddningsenhet typ 1053

AURICAL högtalarenhet med laddare

Obs! • Denna användarhandbok beskriver hur laddare 1053 monteras och används. Om du använder en AURICAL
högtalarenhet för att ladda FreeFit bör du läsa igenom användarhandboken för AURICAL Aud.

Obs! • Information om programvaran Rådgivning och simulering finns i användarhandböckerna för AURICAL
Visible Speech och modulen Rådgivning och simulering.

Modulerna OTOsuite PMM och Rådgivning och simulering används för att köra AURICAL FreeFit. Det går inte att använda
AURICAL FreeFit utan OTOsuite-programvaran.

1.2

Fysisk användningsprincip
Högtalare används för att Aurical® FreeFit ska kunna generera referensljudtryck. Genom att placera inbyggda mikrofoner
nära patientens trumhinnor och utanpå öronen kan de fyra kanalerna användas för att mäta ljudtrycksnivån vid såväl
trumhinnan som utanför örat för båda öronen samtidigt. På så sätt kan du med FreeFit och PMM-modulen utföra exakta
binaurala mätningar som ger dig värdefull information när du justerar inställningarna för hörapparaten i leverantörens
anpassningsprogramvara.
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Användningsområde
Användare: audiologer, audionomer, ÖNH-läkare, logopeder och annan vårdpersonal.
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Användning: Att visualisera den förstärkta signal som spelas in i örat tillsammans med referensinformation, för att på så sätt
skapa en objektiv utgångspunkt för justering av hörapparatens inställningar. Visualiseringen sker i form av målkurvor.

2.1

Typografiska konventioner
Användning av rubrikerna Varning, Försiktigt och Anm.
Användarhandboken använder skyddsanvisningar på följande sätt för att uppmärksamma information om korrekt och säker
användning av enheten eller programvaran:

Varning • Anger att användaren eller patienten riskerar att dö eller drabbas av allvarliga skador.

Försiktighet • Anger att användaren, patienten, själva enheten eller data riskerar att skadas.

Obs! • Visar att du bör vara uppmärksam.

Kontakta Natus Medical Denmark ApS (www.natus.com) om du kostnadsfritt vill få en tryckt version av
användardokumentationen.
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Uppackning
1.

Var försiktig när du packar upp enheten.
Det är en god ide att spara originalförpackningen när du packar upp enheten och tillbehören, Om du behöver skicka
in enheten på service utgör originalförpackningen det bästa skyddet mot transportskador och liknande.

2.

Kontrollera om utrustningen har synliga skador.
Om någon av delarna har skadats under transporten får du inte använda utrustningen. Kontakta leverantören och be om
hjälp.

3.

Studera följesedeln och försäkra dig om att du har fått alla de delar och tillbehör du har beställt. Kontakta
leverantören om någonting saknas.

AURICAL FreeFit
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Installation

Montering vid bordsanvändning

5

Väggmontering

Montera NOAHLink-laddaren på
AURICAL FreeFit-laddarens bordsplatta

Strömförsörjning
Försiktighet • Använd endast följande typer av batterier:
Uppladdningsbara Ni-Mh, AA (R6) 1,2 V, 1 st. (använd endast uppladdningsbara batterier från Natus). Kan även
användas med alkaliska AA-batterier (R6) 1,5 V, 1 st.

A. Tryck för att öppna
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5.1

Ladda batteriet med hjälp av laddningsstället
Varning • Om du använder ett alkaliskt batteri ska du inte ladda AURICAL FreeFit. Det alkaliska batteriet
kan skadas och läcka, vilket i sin tur kan skada AURICAL FreeFit. Du får bara placera AURICAL FreeFit i
laddningsenheten om det sitter ett uppladdningsbart batteri i enheten.
Batterierna bör tas ut om utrustningen inte kommer att användas under en längre tid.

Försiktighet • Använd endast sådan strömförsörjning som anges i de tekniska specifikationerna under
Strömförsörjning. Se Tekniska specifikationer ► 24.

Obs! • Det uppladdningsbara batteriet ska bytas ut en gång om året. Nya batterier måste köpas från Natus.
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Starta och stänga av AURICAL FreeFit
Varning • Om du laddar AURICAL FreeFit på annat sätt än med Aurical® Aud-högtalaren vars nätenhet är medicinskt
isolerad får du inte använda AURICAL FreeFit på patienter medan den står i laddningsenheten.

Starta AURICAL FreeFit
Håll strömbrytaren på enhetens ovansida nedtryckt tills statuslampan tänds. Statuslampan lyser med fast sken i cirka
3 sekunder och börjar sedan blinka.

Stänga av AURICAL FreeFit
Håll strömbrytaren på enhetens ovansida nedtryckt tills statuslampan slocknar.

AURICAL FreeFit
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A. Strömbrytare
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Ansluta AURICAL FreeFit till PMM
När du använder PMM för första gången måste du köra konfigurationsguiden för att upprätta en anslutning mellan
AURICAL FreeFit och PMM.
När du har konfigurerat PMM för första gången kommer FreeFit att ansluta till PMM automatiskt, förutsatt att FreeFit är
igång när du öppnar kontrollpanelen i PMM. Annars kan du göra så här för att ansluta FreeFit:
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1.

Starta FreeFit.

2.

Klicka på kontrollpanelen

3.

Klicka på Anslut (Connect) i kontrollpanelen.

(Control Panel) i verktygsfältet i PMM.

AURICAL FreeFit-prober
Probe med originaltillbehör

A. Probeslanganslutni

ng
B. Markeringsring
C. Öronögla
D. Probeslanghållare

8

E. Probeslang
F. Transducerslanganslutning (endast för RECD-prober)
G. Probehus

AURICAL FreeFit
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Probe med probe-förbättrande tillbehör

A. Probeslanganslutni

ng
B. Markeringsring
C. Probeslanghållare
D. Öronbygel

E. Probeslang med millimetermarkeringar
F. Transducerslanganslutning (endast för RECD-prober)
G. Probehus

Öronöglan eller öronbygeln används för att hänga proben under patientens öra. Probeslangen förs in i hörselgången för att
du ska kunna göra probemikrofonmätningar. Probeslangen är försedd med en svart markeringsring som visar hur långt du
ska föra in slangen i hörselgången. Probeslanghållaren används för att hålla probeslangen på plats. Innan du gör RECDmätningar måste du sätta i en transducerslang i transducerslanganslutningen.

8.1

Sätta dit probeslangar på proberna
En påse med probeslangar av silikon medföljer AURICAL FreeFit.

Sätta dit en probeslang på proben
Sätt i en probeslang i probeslanganslutningen (det tunna metallröret) på ovansidan av probehuset. Vrid och tryck försiktigt
ned probeslangen över röret, så långt som det går.

8.2

Kalibrera probeslangarna
Obs! • Använd nya probeslangar för varje patient för att undvika smittspridning.

1.

Sätt dit en ny probeslang på proben.

2.

För in den fria änden på probeslangen i probens testkavitet.

AURICAL FreeFit
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A. Probeslang
B. Testplats för kalibrering av probeslangarna

3.

Kontrollera att AURICAL FreeFit är ansluten till PMM.

4.

Tryck kort på strömbrytaren på AURICAL FreeFit.
Dialogrutan Kalibrering av probeslangar (Probe Tube Calibration) visas och kalibreringen startar automatiskt.
Alternativt kan du starta guiden via ikonen i verktygsfältet. Om du trycker på strömbrytaren i RECD påbörjas en
öronmätning.

5.

8.3

Om kalibreringen av slangen misslyckas bör du kontrollera om slangarna är blockerade (ihopklämda eller igensatta)
och försöka eliminera sådant som ger upphov till bakgrundsbrus.

Prova ut proberna på patienten och föra in probeslangarna
Det är viktigt att probeslangen sätts i korrekt och konsekvent i patientens öra vid varje mätning.
För vuxna och för ungdomar 16 år eller äldre rekommenderar vi att du använder ProbeTube Assistant som hjälp vid
placeringen av probeslangarna. Du kan också placera slangarna med utgångspunkt från rekommenderade avstånd.
1.

Placera den svarta markeringsringen på rekommenderat avstånd från probeslangens ände.

2.

Om referenspunkten för den svarta markeringsringen är tragusgropen kan du lägga till 8 mm för musslans djup.

Obs! • För att undvika att vidröra trumhinnan måste du tänka på att probeslangen inte bör föras närmare
trumhinnan än 4 mm.
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Obs! • Hörselgångens längd kan variera beroende på land, och även patientens fysiska storlek. Ta hänsyn
också till detta när du använder de rekommenderade avstånden.

Obs! • När det gäller barn rekommenderas otoskopi för att förhindra kontakt med trumhinnan.

Rekommenderade avstånd
De rekommenderade avstånden utgår från hörselgångarnas totala genomsnittliga längd räknat från en
referenspunkt vid hörselgångens öppning.
Män

25–29 mm

Kvinnor

22–26 mm

Barn från 6 månader

18–

22 mm
Avstånde
n är baserade 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.

Placera öronöglorna eller öronbyglarna med proberna över patientens öron. Justera längden på öronöglorna eller
öronbyglarna om det behövs.

Med original-probetillbehör

Med probe-förbättrande tillbehör

4. Var försiktig!
För in probeslangen i hörselgången tills den svarta markeringsringen är framme vid incisura intertragica.

AURICAL FreeFit
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9

Verktygsfältsikoner i PMM och
Rådgivning och simulering
Vilka ikoner som finns tillgängliga i verktygsfältet beror på vilken testfunktion du har valt.

Verktygsfältsikoner i PMM och Rådgivning och simulering
Välj en enhet.

Växla mellan vyerna Response (Svar), Gain (hastighetskvot), REIG och Förutsett
audiogram med hörapparat (PAA). (PMM)

Välj vy:

HL (HL): Hörselnivå eller SPL: Ljudtrycksnivå
Välj audiogramvy: Vänster, höger eller båda

Öppna dialogrutan Anpassningsdetaljer (Fitting Details). (PMM)

Obs! • Du måste välja alternativet Använd OpenREM-kalibrering (Use OpenREM
calibration) om du håller på att anpassa ett öppet öra-instrument.
Öppna fönstret Lyssna vid trumhinnan (Listen at the Eardrum)/Lyssna i

mätdonet (Listen in the Coupler) för att spela in signalen vid trumhinnan eller i
mätdonet, eller för att övervaka signalen genom hörlurarna.
(PMM)
Visa/dölj Teckenförklaring (Legend) och rutan Överlägg (Overlays).

Växla till vyn Nyttiga funktioner (Feature-2-Benefit).
(Endast PMM - FreeStyle)
Starta kalibreringsguiden för probeslangar.

Växla mellan standardkalibrering och OpenREM-kalibrering. (PMM)
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Verktygsfältsikoner i PMM och Rådgivning och simulering
Välj tidigare uppmätta RECD-värden. (Endast
RECD)
Växla mellan mätdonsanpassningsläge och
hörselgångsanpassningsläge. (PMM)
Visa/dölj vyn OnTarget som visar skillnaden mellan målkurva och uppmätt kurva.
(Endast svar med hörapparat)
Öppna fönstret Videootoskopi live (Live Video Otoscopy) längst upp på den aktuella
fliken om du vill visa en otoskopivideo från Otocam.
(PMM)
Öppna ProbeTube Assistant om du vill ha hjälp att placera probeslangen i
patientens hörselgång.
Växla till läget Ovanpå (On Top) mode.

Klicka om du vill läsa in originalaudiogrammet
igen. (Endast simulatorer)
Visa förutsett audiogram med
hörapparat (PAA). (Endast
hörapparatsimulator)
Välj textfil som ska läsas upp. (Endast
Rådgivning och simulering)
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Simulera hörselförlust
Vilka knappar som är tillgängliga i kontrollpanelen beror på:
•

Inställningen Högtalarkanal (Speaker Channel) i konfigurationsguiden (Vänster (Left) eller Höger (Right) för en
högtalare eller Vänster + höger(Left + Right) för två högtalare)

•

Inställningen Ljudutgång (Sound Output) i Alternativ (Options) (Hörlur (Headphone) eller Högtalare (Speaker)).

Hörselförlustsimulator – med hörlurar eller två högtalare
Spela upp vald signal. När signalen spelas upp kan du växla mellan att presentera signalen i följande lägen:
•

AURICAL FreeFit

utan hörselförlustsimulering eller
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•

med hörselförlustsimulering för båda öronen.

Obs! • När du använder hörlurar eller två högtalare kan du använda volymreglaget för att sänka volymen på en
högtalare eller hörlur. Detta för att visa på ett öra i taget.

Hörselförlustsimulator – med en högtalare
Spela upp vald signal. När signalen spelas upp kan du växla mellan att presentera signalen i följande lägen:
•

utan hörselförlustsimulering eller

• med hörselförlustsimulering för valda öron. (Om du väljer Båda (Both) kommer
hörselförlusten eller hörselförlusterna från båda öronen att simuleras tillsammans i en högtalare.)

10.1

Utan simulering

A. Statusindikator
B. Normala HTL:er
C. Patientens HTL:er

D. Talbanan och talbokstäver (standardöverlägg)
E. Obrukbar yta (standardöverlägg)

(inaktiva)
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10.2

Med simulering

Hörselförlust

Hörselförlust

Vänst
er

A. Möjlighetsområden
B. Förutsägbar UCL (inga

Höger

C. Uppmätt UCL (symboler)
D. Obrukbar yta (standardöverlägg)

symboler)
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Simulera hörapparater
Vilka knappar som är tillgängliga i kontrollpanelen beror på:
•

Inställningen Högtalarkanal (Speaker Channel) i konfigurationsguiden (Vänster (Left) eller Höger (Right) för en
högtalare eller Vänster + höger(Left + Right) för två högtalare)

•

Inställningen Ljudutgång (Sound Output) i Alternativ (Options) (Hörlur (Headphone) eller Högtalare (Speaker)).

Hörapparatsimulator – med en högtalare
Spela upp vald signal. När signalen spelas upp kan du växla mellan att presentera signalen i följande lägen:
•

utan hörapparatsimulering eller

•

med hörapparatsimulering för valt öra.

eller

Hörapparatsimulator – med två högtalare
Spela upp vald signal. När signalen spelas upp kan du växla mellan att presentera signalen i följande lägen:

AURICAL FreeFit
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•

utan hörapparatsimulering eller

•

med hörapparatsimulering för båda öronen.

Hörapparatsimulator – med hörlurar
Spela upp vald signal. När signalen spelas upp kan du växla mellan att presentera signalen i följande lägen:
•

utan hörapparatsimulering eller

•

med hörapparatsimulering för valt öra eller båda öronen.

eller

11.1

Med respektive utan simulering av hörapparat – HL

Utan hörapparat

Vänst
er

A. Statusindikator
B. Patientens HTL:er (inaktiva)
C. Anpassad talbanan och anpassade talbokstäver

(standardöverlägg)

Utan
hörapparat

Höger

Obrukbar yta (standardöverlägg)
Rådgivning och simuleringsspektrum
(standardöverlägg)
G. Förutsägbar UCL (inga symboler)
E.
F.

D. Uppmätt UCL (symboler)

Använd den anpassade talbananen för att förklara konceptet med reducerat dynamiskt intervall och syftet med
kompression i hörapparater.
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11.2

Med respektive utan simulering av hörapparat – SPL
Utan hörapparat

Vänst
er

A. Uppmätt UCL (symboler)
B. Förutsägbar UCL (inga

Utan
hörapparat

C.

Höger

Patientens HTL:er

symboler)

11.3

Vyn Förutsett audiogram med hörapparat (PAA)

A. Patientens HTL
B. Förutsett audiogram med hörapparat (PAA)

AURICAL FreeFit
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I vyn Förutsett audiogram med hörapparat (PAA) visas den traditionella talbananen istället för den anpassade
talbananen. Vid simulering av hörapparat visas audiogrammet med en sänkt tröskel för att visa att patienten skulle kunna
få bättre uppfattbarhet för en större del av ljudsignalen, och på så sätt även en förbättrad uppfattbarhet för talbananen.
De värden som visas är patientens trösklar minus målinsticksförstärkningen.
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Talmappning
På skärmbilden Talkarta (Speech Mapping) i Rådgivning och simulering (Counseling and Simulations) kan du utföra
probemikrofonmätningar för att visa att talljud som förstärks av hörapparaten är hörbara. De presenteras i patientens
återstående hörselintervall.
Om du använder AURICAL FreeFit kan du använda skärmbilden FreeStyle i PMM i samma syfte.
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Utföra probemikrofonmätningar
När du startar en ny session i PMM måste du kontrollera att anpassningsparametrarna är korrekt inställda i dialogrutan
Anpassningsdetaljer (Fitting Details).

Obs! • Om data från en föregående mätning finns i systemet för den aktuella patienten kommer inställningarna från
de senaste mätningarna automatiskt att användas för den nya sessionen för den patienten..

Justera anpassningsparametrarna
1.

Tryck på F10 för att öppna dialogrutan Anpassningsdetaljer (Fitting Details).

2.

Välj en lämplig målmetod.

3.

Fyll i de återstående fälten i dialogrutan.

Göra probemikrofonmätningar
Följande avsnitt beskriver de huvudprocedurer som utförs i PMM:
Mäta RECD ► 18
Mäta svar utan hörapparat ► 20
Mäta ockluderat svar ► 21
Mäta svar med hörapparat ► 21

13.1

Mäta RECD
Om du vill använda uppmätta RECD-värden för mätdonsbaserad anpassning kan du mäta RECD i PMM på följande sätt:

Mäta couplerreaktion:
Hoppa över den här proceduren om du redan har en sparad mätdonsmätning.
1.

18

Öppna fliken RECD i PMM.
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2.

Ange vilken typ av mätdonsadapter som du använder, samt om du använder en öronform eller skuminstickspropp.

3.

Klicka på Couplerreaktion... (Coupler Response ...) i RECD-kontrollpanelen.

4.

Sätt fast den högra RECD-öronproben på couplern i Aurical® HIT.
A.
B.
C.
D.
E.

RECD-koppling
BTE-adapterslang
BTE-adapter (HA2-adapter)
Transducerslangar
Transducerslanganslutning

5.

Klicka på knappen Mät höger (Measure Right).

6.

Anslut vänster probe till couplern i Aurical® HIT.

7.

Klicka på knappen Mät vänster (Measure Left).

8.

Klicka på OK.

9.

Ta bort proben från Aurical® HIT och ta bort RECD-kopplingen från BTE-couplerns slangar.

Mät sedan den faktiska öronresponsen:
1.

Sätt fast proberna på FreeFit.

2.

Kalibrera probeslangarna.

3.

Anslut RECD-kopplingen till öronformens slangar (eller skuminsatsproppen).
A.
B.
C.
D.
E.

4.

AURICAL FreeFit

Transducerslangar
RECD-koppling
öronform eller skuminstickspropp
Transducerslanganslutning
Probeslang

Placera probeslangarna i patientens öron tillsammans med öronformarna eller skuminstickspropparna (se Prova
ut proberna på patienten och föra in probeslangarna ► 10).

19
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5.

Välj vilket öra som ska mätas.

6.

Klicka på Öronrespons (Ear Response) i kontrollpanelen (eller tryck kort på strömbrytaren på FreeFit).

Den uppmätta öronresponsen och de uppmätta RECD-värdena visas i varsin graf.

13.2

Mäta svar utan hörapparat
På skärmbilden Utan hörapparat (Unaided) kan du göra mätningar utan hörapparat för att bestämma den naturliga
förstärkningen i hörselgången.
1.

För in probeslangen.

2.

Välj vilket öra som ska mätas.

3.

Välj en graf.

4.

Klicka på knappen Utan hörapparat (Unaided) i kontrollpanelen.

Obs! • Vid mätningar utan hörapparat kan man vanligtvis förvänta sig en topp i mätkurvan på cirka 10–20 dB SPL
runt 3 kHz-frekvensen.
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A. UCL
B. Audiogram

13.3

C. Topp runt 3 kHz
D. Mätningskurva

Mäta ockluderat svar
På skärmbilden Ockluderat svar (Occluded Response) kan du göra mätningar med en avstängd hörapparat i örat för att
mäta utrustningens ocklusion eller öppenhet.
1.

Placera hörapparaten på patientens öra, med probeslangen införd i hörselgången. Kontrollera att hörapparatens ljud
är avstängt, eller att hela hörapparaten är avstängd.

2.

Klicka på knappen Ockluderad (Occluded) i kontrollpanelen.

När du jämför REUR med REOR kan du se hur öroninsatsen påverkar hörselgången.

13.4

Mäta svar med hörapparat
På skärmen Med hörapparat (Aided) kan du mäta vilken förstärkning som hörapparaten ger i förhållande till ett angivet
normativt anpassningsmål.
1.

Placera hörapparaten på patientens öra, med probeslangen införd i hörselgången.

Obs! • För att göra en mätdonsbaserad anpassning klickar du på ikonen för mätdonsbaserad anpassning i
verktygsfältet och sätter fast hörapparaten på couplern i Aurical® HIT (se användarhandboken för Aurical® HIT).

2.

Slå på hörapparaten utan att flytta den.
Alla hörapparatens funktioner bör lämnas påslagna och standardprogrammet bör vara valt.

3.

Ställ in kontrollpanelen på att spela upp till 5 signaler. Till exempel: 3 innivåer för en tal- eller talliknande stimulus:
låg (50/55 dB SPL), medel (65 dB SPL) och hög (80 dB SPL), plus en MPO-stimulus.

4.

Presentera de olika innivåerna och MPO-signalen var för sig eller i en sekvens.

AURICAL FreeFit
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5.

Jämför kurvan för det uppmätta svaret med hörapparat med de normativa målvärdena (streckad kurva), och kurvan
för det uppmätta MPO-värdet med UCL-kurvan. Överväg att justera MPO-värdet (den maximala uteffekten) om
någon rapport tyder på att ljudstyrkan är obehagligt hög.

6.

Justera hörapparaten med hjälp av anpassningsprogrammet så att du uppnår önskad förstärkning, och gör sedan
om mätningarna för att kunna utvärdera effekten av ändringarna.

A. Knappen Sequence (sekvens)
B. Mätknappar för olika stimuli
C. Teckenförklaring för kurvorna för knapp

D. Målkurva för MPO.
E. Mätkurva för MPO.
F. Mätkurva och målkurva för knapp 1.

1.

Du kan även välja vyn OnTarget, som visar skillnaden mellan målkurva och uppmätt kurva live. Det gör det
enklare att justera HA-programmeringen.

14

Visa hörapparatens funktioner
Använd skärmbilden Brusreducering (Noise Reduction) för att utvärdera och visa hörapparatens
brusreduceringsfunktion. Alla brusreduceringstester utgörs av en automatisk sekvens som omfattar två olika kurvor (med
en försening mellan kurvorna):
•

Kurva 1 – en ögonblicksbild som tas precis innan brusreduceringen ger effekt.

•

Kurva 2 – en ögonblicksbild som tas automatiskt efter det valda adaptionsintervallet, när brusreduceringen har gett
effekt.

Visa brusreduceringsfunktionen:
1.

22

Programmera hörapparaten för den önskade brusreduceringsinställningen.
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2.

Konfigurera mätknapparna så att de visar de förhållanden som du föredrar. För varje knapp måste du välja vilken
tidsskillnad som ska gälla mellan de båda mätningarna (kurva 1 och kurva 2).

3.

Klicka på en mätknapp i kontrollpanelen.

Ögonblickskurvorna visas i grafen och den totala brusreduceringen visas i teckenförklaringen till kurvorna.
Vyn Feature-2-Benefit (nyttiga funktioner) ger dig möjlighet att se och visa förstärkningsskillnaden i form av
en lättförståelig graf.
Testskärmen FreeStyle liknar de andra PMM-testskärmarna, men erbjuder många möjligheter att anpassa
protokoll.
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Service, rengöring och underhåll
Varning! • Du får inte montera isär AURICAL FreeFit eller AURICAL FreeFit-laddaren under några omständigheter.
Kontakta leverantören. Delarna inuti AURICAL FreeFit och AURICAL FreeFit-laddaren får bara kontrolleras och
servas av auktoriserad personal.

15.1

Service
Av säkerhetsskäl, och för att garantin ska gälla, måste service och reparation av den elektromedicinska utrustningen alltid
utföras av tillverkaren eller av servicepersonal på auktoriserade verkstäder. Om något fel uppstår skriver ni en detaljerad
beskrivning av felet/felen och kontaktar leverantören. Använd inte en defekt utrustning.

15.2

Rengöring
Använd en mjuk, något fuktad trasa med en liten mängd milt rengöringsmedel eller ett godkänt, ej frätande medicinskt
desinfektionsmedel för att rengöra enheten och laddaren i enlighet med lokala smittskyddsbestämmelser.
Utsätt inte enheten för några vätskor. Ingen fukt får komma in i enheten. Fukt inuti enheten kan skada instrumentet och
leda till att användaren eller patienten riskerar att få en elstöt.

Försiktighet • Sänk aldrig ned AURICAL FreeFit-proberna i vatten eller andra rengöringsvätskor.

Försiktighet • Inga delar av AURICAL FreeFit eller dess tillbehör är lämpade för autoklavering eller termiska
desinficerings-/steriliseringsmetoder.

Probeslang, slanghållare och öronöglor eller öronbyglar
Dessa delar är i ständig kontakt med patienterna.

AURICAL FreeFit
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•

Probeslangar:
Den enda del som förs in i hörselgången under PMM-testet är probeslangen. Detta är engångsslangar som alltså ska
kastas efter varje patient.

•

Slanghållare och öronöglor eller öronbyglar:
använd en mjuk, lätt fuktad trasa med lite rengöringsmedel för att rengöra öronöglorna eller öronbyglarna och
slanghållarna.

Avyttring
Det finns inga särskilda krav på hur testslangarna av silikon ska kastas, vilket betyder att du ska följa lokala bestämmelser.

15.3

Underhåll
Årligt byte av det uppladdningsbara batteriet
Byt ut det uppladdningsbara batteriet mot ett nytt (artikelnr 031814) en gång om året. Mer information finns i
referensmanualen för FreeFit.

Årlig kalibrering
FreeFit och FreeFit-proberna måste kalibreras en gång om året av en auktoriserad serviceavdelning.
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Övriga referenser
Mer information finns i direkthjälpen i OTOsuite där du kan hitta detaljerad referensinformation om AURICAL FreeFit
och modulerna i OTOsuite.
Information om hur du installerar OTOsuite finns i installationsguiden för OTOsuite på installationsmediet med OTOsuite.
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Tekniska specifikationer
Typidentifiering för
AURICAL FreeFit
AURICAL FreeFit är av typ 1053 från Natus Medical Denmark ApS

Gränssnitt
Gränssnitt

24

Trådlös Bluetooth-dataöverföring till dator, version 2.0 + EDR, klass
2 (10 meter/33 fot).
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BT-antenn
BT-antenn:

Antenn med flerlagerschip för 2,4 GHz

Antennförstärkning:

2 dBi

Antennimpedans:

50 Ohm

Enheten har stöd för Bluetooths SIG-standarder och använder funktioner från ansluten kringutrustning såsom visning av
arbetsstatus på konsolen från en Bluetooth-anslutning.
Enheten med Bluetooth-teknik, som har samma intervall på 2,400 GHz till 2,4835 GHz (ISM-band) som vanlig Bluetooth,
använder Bluetooth-teknikens 79 kanaler med en bandbredd på 1 MHz. Data överförs i kanalen med hjälp av gaussisk
frekvensväxlingsmodulering (GFSK), på samma sätt som vid grundhastigheten hos vanlig Bluetooth.
Överföringshastigheten är 1 Mbit/s.

Nätaggregat
Batterityper:

Uppladdningsbara Ni-Mh, AA (R6) 1,2 V, 1 st. (använd endast
uppladdningsbara batterier från Natus). Kan även användas med alkaliska
AA-batterier (R6) 1,5 V, 1 st.

Batterispänning:

Nom.
1,30 V, max.
1,65 V,

Min. start:

1,10 V (mätt under belastning)

Min. vid körning:

1,00 V

Indikator för låg batterinivå:

När ungefär 30 minuter återstår av batteriets drifttid.

Beräknad livslängd för batteriet:

5 timmars kontinuerlig användning. (Detta utgår från en typisk
användningssituation. Faktisk användning kan påverka batteriets livslängd.)

Tillbehör
•

Testprogramvara. Mer information finns i servicemanualen för AURICAL FreeFit.

Laddningsenhet

Obs! • Denna användarhandbok beskriver hur laddare 1053 monteras och används. Om du använder en AURICAL
högtalarenhet för att ladda FreeFit bör du läsa igenom de tekniska specifikationerna i användarhandboken för
Aurical® Aud.

Typidentifiering
Laddningsenheten är av typ 1053 från Natus Medical Denmark ApS

Nätaggregat
Nominell ingångsspänning:

9 V likström (DC)

Min. ingångsspänning:

6,5 V likström (DC)

Max. ingångsspänning:

12 V likström (DC)

Max. strömförbrukning vid laddning: 300 mA (vid 9 V ingångsspänning)

AURICAL FreeFit
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Max. strömförbrukning utan att laddas:

60 mA (vid 9 V ingångsspänning)

Extern nätadapter
Strömförsörjning: BRIDGEPOWER CORP,
MENB1010A0903B01

Område för ingångsspänning: 100–240 VAC, 50–
60 Hz Område för utspänning: 9 VDC, 1,10 A

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

Område för ingångsspänning: 100–240 VAC, 50–
60 Hz Område för utspänning: 9 VDC, 0,56 A

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

Område för ingångsspänning: 100–240 VAC, 50–
60 Hz Område för utspänning: 9 VDC, 0,6 A

Använd endast strömadaptern som följer med enheten.

Driftmiljö
Driftläge:

Kontinuerligt

Temperatur:

+15 °C till +35 °C (59 °F till +95 °F)

Relativ luftfuktighet:

30–90 %, icke-kondenserande

Uppvärmningstid:

< 1 minut

Lufttryck:

600 hPa till 1 060 hPa

Användning vid temperaturer under -20 °C eller över +60 °C kan orsaka permanenta skador.

Förvaring och hantering
Temperatur:

-20 °C till +60 °C (-4 °F till +140 °F)

Relativ luftfuktighet:

< 90 %, ej kondenserande

Lufttryck:

500 hPa till 1 060 hPa

Dimensioner
AURICAL FreeFit (H x B x D):

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

Laddningsenhet (H x B x D):

280 mm x 180 mm x 230 mm (11,4" x 7,1" x 9,1") (med monterad bordsplatta)
340 mm x 180 mm x 230 mm (13,8" x 7,1" x 9,1") (med monterad väggplatta)

Vikt
AURICAL FreeFit:

0,180 kg/0,40 Ib

Laddningsenhet:

0,700 kg/1,54 lb

Essentiell prestanda
Aurical® FreeFit har ingen essentiell prestanda och de tillämpliga kraven är följaktligen så som anges här:
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•

Grundläggande säkerhet enligt definition i IEC 60601-1

All information som krävs enligt IEC 60601-1-2:2007, punkt 5.2.2.1–5.2.2.10, finns i användarhandboken för Aurical® FreeFit.

Standarder
Real Ear Measurement:

SS-EN 61669:2001, ISO 12124:2001

Säkerhet:

IEC 60601-1:2005+A1:2012, intern strömförsörjning 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

EMC:

IEC 60601-1-2:2014 och SS-EN 60601-1-2:2015
IEC 60601-1-2:2007 och SS-EN 60601-1-2:2007

Radioutrustning:

17.1

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016)

Tillbehör
Vad som är standardtillbehör och vad som är tillval varierar mellan olika länder. Hör efter med din lokala distributör om vad
som gäller.
•

REM-prober (2 st) - kabellängd ca 20 cm (7,9 in)

•

RECD-prober – korta (2 st) – kabellängd ca 20 cm (7,9 in)

•

RECD-probe – lång (1 st) – kabellängd ca 150 cm (5 fot)

•

REM-probeslang (50 st)

•

Öronögla av silikon (50 st)

•

Öronbyglar

•

SoundHub 100

•

Hörlurar, halvslutna (patient) – kabellängd ca 250 cm (8 fot)

•

Headset, öppet (dispenser) – kabellängd ca 200 cm (6,5 fot)

•

Bordsmikrofon (inspelning) – kabellängd ca 300 cm (100 fot)

•

NOAHLink-remmar

•

Kardborreknäppningar

•

Y-adapterkabel

•

Stöd för REM-slang

•

Otosuite DVD

•

OTOair Bluetooth-hårdvarulås

•

RECD-monteringssats (slang och koppling)

•

RECD Eartip-startkit

•

Uppladdningsbara (NiMH), AA (R6) 1,2 V, 1 st. art.nr 031814

•

Referensmanual för AURICAL FreeFit

•

Användarhandbok för AURICAL FreeFit

AURICAL FreeFit
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Varningar
Användarhandboken innehåller information och varningar som måste iakttas för att de enheter och det program som
handboken gäller ska vara säkra att använda. Lokala lagar och föreskrifter måste alltid följas.
AURICAL FreeFit ska endast användas med rekommenderad batterityp, se Strömförsörjning ► 6. Sätt
i batteriet som etiketten i batterifacket visar.
Om du använder ett alkaliskt batteri ska du inte ladda AURICAL FreeFit. Det alkaliska batteriet kan skadas och
läcka, vilket i sin tur kan skada AURICAL FreeFit. Du får bara placera AURICAL FreeFit i laddningsenheten om
det sitter ett uppladdningsbart batteri i enheten.
Batterierna bör tas ut om utrustningen inte kommer att användas under en längre tid.
AURICAL FreeFit får endast laddas i laddningsenheten typ 1053 eller AURICAL-högtalaren typ 1081 från
AURICAL från Natus.
Om du laddar AURICAL FreeFit på annat sätt än med Aurical® Aud-högtalaren vars nätenhet är medicinskt
isolerad får du inte använda AURICAL FreeFit på patienter medan den står i laddningsenheten.
1.

Det finns inte några delar inuti enheten eller laddaren som användaren kan utföra service på. Av säkerhetsskäl, och
för att garantin ska gälla, måste service och reparation av den elektromedicinska utrustningen alltid utföras av
tillverkaren eller av servicepersonal på auktoriserade verkstäder. Om något fel uppstår skriver ni en detaljerad
beskrivning av felet/felen och kontaktar leverantören. Använd inte en defekt utrustning.

2.

Utsätt inte enheten för några vätskor. Ingen fukt får komma in i enheten. Fukt inuti enheten kan skada
instrumentet och leda till att användaren eller patienten riskerar att få en elstöt.

3.

Använd inte instrumentet i närheten av lättantändliga medel (gaser) eller i syrerika miljöer.

4.

Oönskat brus kan uppstå om enheten utsätts för starka radiovågor. Sådant brus kan störa enhetens prestanda.
Många typer av elektrisk utrustning kan generera radiovågor, till exempel mobiltelefoner. Vi rekommenderar att
användningen av sådan utrustning begränsas i närheten av AURICAL FreeFit.

5.

Ändringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan medföra att användaren inte längre får använda
utrustningen.

6.

Den här utrustningen har testats och uppfyller kraven för en digital utrustning i klass B i enlighet med avsnitt 15 i FCCreglerna. Dessa krav är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig interferens i bostadsområden. Utrustningen
genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med
anvisningarna kan den ge upphov till skadlig interferens på radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för
att interferens inte uppstår i en viss installation. Om den här utrustningen ger upphov till skadlig interferens på radioeller tv-mottagningen, vilket kan fastställas genom att utrustningen stängs av och slås på igen, bör användaren
försöka korrigera detta på något av följande sätt:

7.
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–

Rikta om eller flytta den mottagande antennen.

–

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

–

Anslut utrustningen till en kontakt på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

–

Rådgör med återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för att få hjälp.

För användare i Kanada: För att förhindra radiointerferens i det licensierade nätet och ge maximal avskärmning är
den här utrustningen avsedd att användas inomhus och utom räckhåll för fönster. Utrustning (eller
sändningsantenn) som installeras utomhus kräver licens.

AURICAL FreeFit
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8.

Inga delar får förtäras, brännas eller användas i några andra syften än de som beskrivs i avsnittet Avsedd användning i
den här användarhandboken.

9.

Enheten och laddningsenheten kan kasseras som vanligt elektroniskt avfall, i enlighet med de lokala
förordningarna. Ta reda på gällande lokala förordningar om var du kan kasta laddningsbara och alkaliska
batterier.

10. Av säkerhetsskäl, måste tillbehör som ansluts till utrustningens utgående uttag vara identiska med den typ av
tillbehör som levereras tillsammans med systemet.
11. Tillbehör som innehåller transducrar bör kalibreras varje år. Dessutom rekommenderar vi att kalibrering utförs om
det är risk för att utrustningen har skadats (om du till exempel har tappat hörlurarna).
12. I enlighet med EN 60601-1-1 måste datorn och skrivaren vara placerade utom räckhåll för patienten, det vill säga
inte närmare än cirka 1,5 meter/5 fot.
13. Vi rekommenderar att enheten inte staplas på annan utrustning eller placeras i ett dåligt ventilerat utrymme
eftersom det kan påverka enhetens prestanda. Om den staplas på eller placeras intill annan utrustning måste
enhetens funktioner kontrolleras så att de fungerar korrekt.
14. Enligt federal lag i USA får endast den här enheten endast säljas av eller ordineras av en legitimerad läkare.
15. Det rekommenderas att man installerar enheten i en miljö som minimerar statisk elektricitet. Till exempel
rekommenderas antistatmattor.
16. Laddaren bör förvaras på annan plats än där patienten tas emot.

19

Påpekanden om elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC)
•

AURICAL FreeFit är en del av ett medicinskt elektriskt system och är av säkerhetsskäl underkastat särskilda
försiktighetsåtgärder. Därför måste installations- och driftsanvisningarna i detta dokument följas mycket noggrant.

•

Bär- och flyttbar högfrekvent kommunikationsutrustning, som mobiltelefoner, kan orsaka störningar hos
AURICAL FreeFit.

IEC 60601-1-2:2014 och SS-EN 60601-1-2:2015
Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetiska emissioner för all utrustning och alla system
AURICAL FreeFit är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder AURICAL FreeFit bör kontrollera att miljön
är just sådan.
Emissionstest

Överensstämmelse

Elektromagnetisk miljö – handledning

RF-emissioner

Grupp 1

AURICAL FreeFit använder endast RF-energi för sina interna funktioner. Därför är dess RF-

CISPR11
RF-emissioner
CISPR11

AURICAL FreeFit

emissioner mycket låga och kan inte orsaka störningar på närliggande elektronisk utrustning.
Klass B

AURICAL FreeFit kan användas i alla miljöer, inklusive hemmiljöer och miljöer som är
direktanslutna till lågspänningskraftnät som förser bostadshus med el.

29

Användarhandbok

Harmoniska emissioner

Ej tillämpligt

IEC 61000-3-2
Spänningsfluktuationer/flim

Ej tillämpligt

mer; IEC 61000-3-3

Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet för all utrustning och alla system
AURICAL FreeFit är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder AURICAL FreeFit bör kontrollera att miljön
är just sådan.
Immunitetstest

IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – handledning

testnivå
Elektrostatisk urladdning

±8 kV kontakt

±8 kV kontakt

Golven bör vara av trä, betong eller keramikplattor. Om

(ESD) IEC 61000-4-2

±2 kV, ±4 kV,

±2 kV, ±4 kV,

golven är täckta med syntetmaterial ska den relativa

±8 kV, ±15 kV luft

±8 kV, ±15 kV luft

luftfuktigheten vara minst 30 %.

±2 kV för
strömförsörjningsledningar

±2 kV för
strömförsörjningsledningar

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den i en

±1 kV för in-/utgående ledningar

±1 kV för in-/utgående ledningar

Stötpulser

±1 kV ledning till ledning

±1 kV ledning till ledning

IEC 61000-4-5

±2 kV ledning till jord

Ej tillämpligt

±2 kV DC ingående
ledning/ledningar till jord
±1 kV DC ingående
ledning/ledningar till
ledning/ledningar
±2 kV I/O-ledning/ledningar till
jord

Ej tillämpligt

0 % U ; 0,5 cykel

0 % U ; 0,5 cykel

Vid 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270°
och 315°

Vid 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270°
och 315°

0 % U ; 1 cykel

0 % U ; 1 cykel

och

och

EFT, IEC 61000-4-4

Spänningsdippar, korta
avbrott och
spänningsvariationer på
strömförsörjningsingångar
IEC 61000-4-11

T
T

typisk kommersiell lokal eller i sjukhusmiljö.

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den i en
typisk kommersiell lokal eller i sjukhusmiljö.

±1 kV DC ingående
ledning/ledningar till
ledning/ledningar
Ej tillämpligt

T
T

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den i en
typisk kommersiell lokal eller i sjukhusmiljö. Om
användaren av AURICAL FreeFit vill att systemet ska
fungera trots strömavbrott rekommenderar vi att
AURICAL FreeFit strömförsörjs av en UPS eller ett
batteri.

70 % U ; 25/30 cykler

70 % U ; 25/30 cykler

Enskild fas: vid 0°

Enskild fas: vid 0°

Spänningsavbrott på
strömförsörjningsingångar
IEC 61000-4-11

0 % U ; 250/300 cykler

0 % U ; 250/300 cykler

Kraftfrekventa

30 A/m

Inga relevanta portar som

Effektfrekventa magnetfält bör ha en nivå typiska för en

skulle kunna påverkas

lokal i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

T

T

(50/60 Hz) magnetfält

T

T

IEC 61000-4-8
U

T är huvudspänningen innan testnivån används.

Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet – för utrustning och system inom hälso- och sjukvårdsmiljöer
AURICAL FreeFit är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder AURICAL FreeFit bör kontrollera att miljön
är just sådan.

30

AURICAL FreeFit

Användarhandbok

Immunitetstest

IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – handledning

testnivå
Conducted RF

3 Vrms

3 Vrms

IEC 61000-4-6

150 kHz till 80 MHz

150 kHz till 80 MHz

6 Vrms

6 Vrms

ISM-band och amatörradio

ISM-band och amatörradio

Radiated RF

10 V/m

10 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz till 2,7 GHz

80 MHz till 2,7 GHz

3 V/m

3 V/m

80 MHz till 2,7 GHz

80 MHz till 2,7 GHz

Närhetsfält från RF vid trådlös 27 V/m
kommunikation
IEC 61000-4-3

27 V/m

Avståndet mellan elektroniska delar av AURICAL

385 MHz

385 MHz

FreeFit och flyttbar RF-kommunikationsutrustning

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

1 720 MHz, 1 845 MHz, 1 970
MHz

1 720 MHz, 1 845 MHz, 1 970
MHz

28 V/m

28 V/m

2 450 MHz

2 450 MHz

9 V/m

9 V/m

5 240 MHz, 5 500 MHz, 5 785
MHz

5 240 MHz, 5 500 MHz, 5 785
MHz

måste vara mer än 30 cm.

Anm. 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensintervallet.
Anm. 2: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och
människor.

IEC 60601-1-2:2007 och SS-EN 60601-1-2:2007
Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetiska emissioner för all utrustning och alla system
AURICAL FreeFit är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder AURICAL FreeFit bör kontrollera att miljön
är just sådan.
Emissionstest

Överensstämmelse

Elektromagnetisk miljö – handledning

RF-emissioner

Grupp 1

AURICAL FreeFit använder endast RF-energi för sina interna funktioner. Därför är dess RF-

CISPR11

emissioner mycket låga och kan inte orsaka störningar på närliggande elektronisk
utrustning.

AURICAL FreeFit
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RF-emissioner

Klass B

AURICAL FreeFit kan användas i alla miljöer, inklusive hemmiljöer och miljöer som är

CISPR11

direktanslutna till lågspänningskraftnät som förser bostadshus med el.

Harmoniska emissioner IEC 61000-3-2

Ej tillämpligt

Spänningsfluktuationer/flimmer; IEC

Ej tillämpligt

61000-3-3

Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet för all utrustning och alla system
AURICAL FreeFit är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder AURICAL FreeFit bör kontrollera att miljön
är just sådan.
Immunitetstest

IEC 60601

Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö – handledning

testnivå

Elektrostatisk
urladdning (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt

±6 kV kontakt

Golven bör vara av trä, betong eller keramikplattor. Om golven är täckta med

±8 kV luft

±8 kV luft

syntetmaterial ska den relativa luftfuktigheten vara minst 30 %.

Effektfrekvens(50/6

3 A/m

3 A/m

Effektfrekventa magnetfält bör ha en nivå typiska för en lokal i en typisk

0 Hz) magnetfält

kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

IEC 61000-4-8
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Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet – för utrustning och system som inte är LIVSUPPEHÅLLANDE
AURICAL FreeFit är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder AURICAL FreeFit bör kontrollera att miljön
är just sådan.
Immunitetstest

IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – handledning

3 V/m

Bärbar och flyttbar RF-kommunikationsutrustning

testnivå
Radiated RF

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz till 2,5 GHz

bör inte användas närmare någon del av AURICAL
FreeFit, inklusive kablar, än det rekommenderade
avstånd som du beräknat med hjälp av den
ekvation som går att tillämpa på sändarens
frekvens.
Rekommenderat avstånd: d = 1,2
för 80 MHz till 800 MHz
d = 2,3

för 80 MHz till 2,5 GHz,

där P är sändarens maximala uteffektskapacitet i
watt (W) enligt tillverkaren, och d är det
rekommenderade avståndet i meter (m).
Fältstyrkan från fasta RF-sändare, som
fastslagits vid en elektromagnetisk
undersökning av platsen, a bör vara mindre än
överensstämmelsenivån för varje
frekvensområde. b
Interferens kan förekomma i närheten av
utrustning som är försedd med den här symbolen:

Anm. 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensintervallet.
Anm. 2: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och
människor.
a. Fältstyrkor från fasta sändare, såsom basstationer för radiotelefoner (mobila/trådlösa) och landmobilradio, amatörradio, AM- och FM-radiosändningar
och TV-sändningar kan inte teoretiskt förutspås med noggrannhet. För att bedöma den elektromagnetiska miljön på grund av fasta RF-sändare bör en
elektromagnetisk platsundersökning övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på platsen där AURICAL FreeFit används överstiger den tillämpbara RFuppfyllelsenivån ovan, bör AURICAL FreeFit kontrolleras så att det går att säkerställa att den fungerar normalt. Om AURICAL FreeFit inte skulle fungera
normalt kan det bli nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder, till exempel att göra om inställningarna eller flytta AURICAL FreeFit till en annan plats.
b. I frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkorna understiga 3 V/m.

Rekommenderade avstånd mellan bär- och flyttbar RF-kommunikationsutrustning och AURICAL FreeFit
AURICAL FreeFit är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där störningar i form av strålning kontrolleras. Användaren av AURICAL FreeFit kan
hjälpa till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och
AURICAL FreeFit. Rekommenderade minimiavstånd anges nedan baserat på kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.
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Uppskattad maximal uteffekt för sändaren W

Avstånd i enlighet med frekvensen för sändaren m

80 MHz till 800 MHz

800 MHz till 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

För sändare som uppskattas ha en maximal uteffekt som inte finns med i listan ovan kan det rekommenderade avståndet d i meter (m) beräknas med hjälp
av den ekvation som går att tillämpa på sändarens frekvens, där P är sändarens uppskattade maximala uteffekt i watt (W) enligt tillverkaren.

Anm. 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensintervallet.
Anm. 2: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och
människor.
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Symboldefinitioner
Tillverkare
SS-EN ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

Visar tillverkaren av den medicinska enheten enligt definitionerna i EU-direktiven 90/385/EEG,
93/42/EEG och 98/79/EG.

Varning
SS-EN ISO 15223-1
Symbol 5.4.4 och
IEC 60601-1
Tabell D.1, punkt 10

Innebär att användaren behöver läsa instruktionerna för att läsa viktig säkerhetsinformation som
t.ex. varningar och försiktighetsåtgärder som av olika skäl inte kan anges på den medicintekniska
produkten.

Följ bruksanvisningen
IEC 60601-1
Tabell D.2, punkt 10
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Se bruksanvisningen
SS-EN ISO 15223-1
Symbol 5.4.3 och
IEC 60601-1
Tabell D.1, punkt 11

Anger att användaren ska läsa bruksanvisningen.

Tillämpad del typ BF
Uppfyller BF-kraven i IEC 60601-1.
IEC 60601-1
Tabell D.1, punkt 20
CE-märkning för överensstämmelse

93/42/EEG

Certifieringsmärkning som indikerar efterlevnad av tillämpliga förordningar och direktiv för
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Installationen måste utföras i enlighet med avsnitt 16 – Elektrisk utrustning för medicinskt bruk i
IEC 60601-1 (3:e), AAMI ES60601-1 och CSA C22.2 NO. 60601-1-08-CAN/CSA. Tilläggsstandard
om tillförlitligheten hos elektriska system för medicinskt bruk.
Det finns en allmän regel om att all elektrisk utrustning som används i närheten av en patient ska
•

Ansluten utrustning måste uppfylla kraven i IEC 60601-1 (3:e).

Enheten uppfyller kraven i avsnitt 15 i FCC:s regler. Följande två villkor måste uppfyllas för att
enheten ska få användas:
•

Enheten får inte orsaka skadlig interferens.

•

Utrustningen måste tåla interferens som tas emot, även sådan som kan få oönskade
effekter på användningen.

Termen ”IC” framför certifierings-/registreringsnumret betyder att utrustningen uppfyller Industry
Canadas tekniska specifikationer.
I Frankrike får enheten endast användas inomhus.

Anger hur batteriet ska placeras i batterifacket.
Interferens kan förekomma i närheten av enheten. Lokala föreskrifter och försiktighetsåtgärder
för annan utrustning i miljön bör alltid efterlevas för att undvika interferens.
Avståndet mellan enheten och andra enheter som uppfyller immunitetskraven i IEC 60601-1-2
måste vara minst 0,35 meter/1 fot.
Likström
Anger att produkten är lämplig endast för likström.

AURICAL FreeFit
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Får inte återanvändas.
Anger att detta är en medicinteknisk enhet avsedd för engångsbruk eller för användning med
en enda patient under en enda procedur.
Används i dialoger med felmeddelanden om det uppstår problem med ett program. Läs den
detaljerade informationen i dialogrutan.
Elektronisk utrustning som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU
av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning
(WEEE).
SS-EN 50419

Alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer måste sorteras och slängas
i sina respektive avfallskategorier när de är uttjänta. Kravet gäller i alla EU-länder. Släng inte
sådana här produkter som osorterat avfall.
Du kan lämna in enheten och dess tillbehör direkt till Natus Medical Denmark ApS eller till någon
av dess leverantörer. Du kan också kontakta kommunen för att få information om hur du ska
hantera avfallet.
Se Natus Medical Denmark ApS fullständiga WEEE-redogörelse nedan.

WEEE-redogörelse
Natus har åtagit sig att uppfylla kraven i EU:s direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
produkter (WEEE) från 2014. Förordningen innebär att elektriskt och elektroniskt avfall måste samlas in separat för att
kunna behandlas och därefter återanvändas eller återvinnas på ett säkert sätt. Detta åtagande innebär att Natus kan
överlåta ansvaret för återlämning och återvinning till slutanvändaren, förutsatt att inga andra överenskommelser har
träffats. Kontakta oss via www.natus.com om du behöver information om vilka insamlings- och återvinningssystem som
finns i din region.
Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och utgöra en risk
för människors hälsa och miljön om den inte avfallshanteras på rätt sätt. Även slutanvändarna är alltså viktiga i arbetet
med att säkerställa att elektriskt och elektroniskt avfall återanvänds och återvinns på ett säkert sätt. Användare av
elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasta denna tillsammans med annat avfall. Användare måste vända sig till
kommunens återvinningscentraler, utnyttja tillverkarens/importörens återtagningsplikt eller auktoriserade
avfallstransportörer för att minska risken för miljöpåverkan i samband med att elektrisk och elektronisk utrustning ska
kasseras samt öka möjligheterna för återanvändning och återvinning av sådan utrustning.
Utrustning markerad med den överkorsade soptunnan är elektrisk eller elektronisk utrustning. Den överkorsade
soptunnan innebär att elektriskt och elektroniskt avfall inte får kastas tillsammans med vanliga hushållssopor utan måste
uppsamlas separat.
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Tillverkare
Natus Medical Denmark ApS Hoerskaetten 9, DK-2630 Taastrup Danmark
+45 45 75 55 55
www.natus.com
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21.1

Tillverkarens ansvar
Tillverkaren ansvarar för inverkan på utrustningens säkerhet, pålitlighet och prestanda endast om:
•

alla monteringsarbeten, utbyggnader, anpassningar, ändringar och reparationer utförs av tillverkaren eller av
personal som tillverkaren godkänt.

•

den elektriska installation som utrustningen ansluts till följer SS-EN/IEC-kraven.

•

utrustningen används i enlighet med bruksanvisningarna.

Tillverkaren reserverar sig rätten att avsäga sig allt ansvar för driftsäkerhet, tillförlitlighet och prestanda hos utrustning
som underhållits eller reparerats av andra parter.
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