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1

Inleiding

1.1

Korte beschrijving
Hartelijk dank voor de aanschaf van het AccuScreen draagbare testtoestel met otoakoestische
emissies en geautomatiseerd ABR-testtoestel.

Opmerking • Deze handleiding geeft u aanwijzingen voor het gebruik en onderhoud van
AccuScreen. We bevelen u ten zeerste aan om deze zorgvuldig te lezen voordat u AccuScreen voor de eerste keer gebruikt.

We raden u ook aan om speciale aandacht te besteden aan de instructies voor reiniging en
onderhoud. Bij incorrect gebruik en onderhoud van de AccuScreen kan de garantie komen te
vervallen.
AccuScreen is een snelle, betrouwbare, gebruiksvriendelijke en lichtgewicht gehoorscreener
die is geoptimaliseerd voor neonatale gehoorscreening.
AccuScreen heeft een aanraakscherm voor eenvoudige navigatie.

1.2

Het dockingstation
De AccuScreen wordt geleverd met een dockingstation dat zorgt voor:

1.3

•

eenvoudig opladen van de batterij;

•

gegevensoverdracht tussen AccuScreen en een pc;

•

afdrukken via een labelprinter;

Het AccuLink-softwareprogramma
AccuLink is een softwareprogramma voor gegevensbeheer dat u in staat stelt om resultaten te evalueren en het apparaat
te configureren met behulp van één pc-toepassing.
Via AccuLink kunt u gegevens met betrekking tot patiënten en tests, gebruikers, sites en aangesloten locaties en faciliteiten creëren, bewerken, weergeven en afdrukken.
Via AccuLink kunt u AccuScreen configureren om het apparaat af te stemmen op uw doeleinden. U kunt onder meer verplichte velden voor patiëntenbeheer definiëren, bepalen welke schermen worden getoond in AccuScreen en gegevens
uploaden en downloaden.
AccuScreen werkt onafhankelijk van AccuLink, maar de gebruikersinterface van AccuLink biedt wel aanvullende functies en
configuratiemogelijkheden.

MADSEN AccuScreen
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1.4

Afdrukken
Zie Afdrukken ► 59 voor instructies over het afdrukken.

AccuScreen
Met AccuScreen kunt u gegevens uploaden naar AccuLink en testresultaten afdrukken via de pc. Het is ook mogelijk om
AccuScreen in het dockingstation te plaatsen en de gegevens rechtstreeks af te drukken via een labelprinter die op het
dockingstation is aangesloten.

1.5

Beoogd gebruik
Het apparaat Type 1077 is bedoeld voor gebruik bij de registratie en geautomatiseerde analyse van menselijke fysiologische gegevens (screening van auditieve hersenstamresponsen en/of otoakoestische emissies), noodzakelijk voor de diagnose van auditieve en gehoorgerelateerde stoornissen.

Distortion Product Otoacoustic Emissions en Transient Evoked Otoacoustic Emissions:
De module Type 1077 DPOAE en de module TEOAE kunnen worden gebruikt voor patiënten van alle leeftijden, voor
zowel volwassen als kinderen, inclusief zuigelingen en geriatrische patiënten. Ze zijn speciaal bedoeld voor gebruik bij het
testen van individuen waarvan de audiometrische gedragsresultaten als onbetrouwbaar worden beschouwd, zoals zuigelingen, kleine kinderen en volwassenen met cognitieve beperkingen.

Auditory Brainstem Response:
De module Type 1077 ABR is speciaal bedoeld voor zuigelingen vanaf 34 weken (zwangerschapsleeftijd) tot 6 maanden.
Wanneer het apparaat wordt gebruikt om zuigelingen te screenen, moeten ze tijdens de screening slapen of in een rustige
toestand zijn.
Het apparaat is bedoeld voor gebruik door audiologen, KNO-artsen en andere professionele gezondheidswerkers.

Belangrijk • Natus kan de nauwkeurigheid van de resultaten van de screeningtests of de tests zelf niet garanderen wanneer dit apparaat wordt gebruikt met andere dan door Natus geleverde accessoires (zoals oortips, elektroden of kunstoren).

1.6

Fysieke werking
AccuScreen maakt gebruik van TEOAE (Transient Evoked Otoacoustic Emissions)- en DPOAE (Distortion Product Otoacoustic Emissions)-technologie, die uiterst efficiënt zijn voor neonatale gehoorscreening. Otoakoestische emissies meten
de mechanismen van het slakkenhuis en geven aan of de het slakkenhuis al dan niet correct werkt.Bij kinderen zijn de emissies gewoonlijk sterk, waardoor ze eenvoudig en snel worden gedetecteerd. De sterkte van emissies neemt af met de leeftijd of gehoorverlies.
Geautomatiseerde ABR (auditieve hersenstamrespons) is beschikbaar in AccuScreen. Deze technologie meet responsen op
geluid in de auditieve banen. Het is een waardevolle aanvulling op TEOAE- en DPOAE-screening en is essentieel om zuigelingen met een risico op gehoorverlies te screenen.

8
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De eenvoudige, maar betrouwbare methode zorgt ervoor dat gehoorverlies op jonge leeftijd kan worden gedetecteerd en
behandeld. Vroegtijdige interventie geeft kinderen met gehoorproblemen de mogelijkheid om normale spraak- en taalvaardigheden te ontwikkelen.

1.7

Over deze handleiding
Belangrijk • Houd er rekening mee dat menuselecties en screenshots in deze handleiding mogelijk niet de configuratie
van uw testtoestel weergeven.

Deze handleiding bevat een beschrijving van de belangrijkste functies van AccuScreen.
We raden u aan uzelf vertrouwd te maken met de volgende onderwerpen:

Installatie
In Uitpakken en installeren ► 11 en Het testen voorbereiden ► 29 wordt beschreven hoe u AccuScreen uitpakt en voorbereidt, de kabels aansluit en het apparaat instelt.

Veiligheid
Deze handleiding bevat informatie en waarschuwingen die opgevolgd moeten worden om de veilige werking van AccuScreen te garanderen. Regels en voorschriften van lokale overheden moeten, indien van toepassing, altijd worden opgevolgd.
Zie het overzicht van het gegevensplaatje op het apparaat in Overzicht AccuScreen ► 11 en lees de waarschuwingen in
Normen en veiligheid ► 88.

Training
We raden u aan om deze handleiding door te lezen voordat u AccuScreen gaat gebruiken, zodat u vertrouwd raakt met het
apparaat voordat u een cliënt gaat testen.
Neem contact op met Natus (www.natus.com) als u een gratis, gedrukt exemplaar van de gebruikersdocumentatie wilt ontvangen.

Onderhoud en reiniging
Zie Onderhoud en reiniging ► 82 voor instructies over hoe en wanneer u AccuScreen en accessoires moet reinigen.

1.8

Typografische conventies
Het gebruik van Waarschuwing, Let op en Opmerking
Om uw aandacht te vestigen op informatie over een veilig en correct gebruik van het apparaat en/of de software, worden
in de handleiding de volgende veiligheidsaanbevelingen gebruikt:

Waarschuwing • Geeft aan dat er risico bestaat op ernstig of dodelijk letsel bij de gebruiker of de patiënt.

MADSEN AccuScreen
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Let op • Geeft aan dat er risico bestaat van letsel bij de gebruiker of patiënt, of van schade aan gegevens of het apparaat.

Opmerking • Geeft aan dat speciale aandacht vereist is.

1.8.1

Navigeren in de handleiding
Selecteerbare menu's, pictogrammen en functies worden vet weergegeven, zoals bijvoorbeeld in:

•

10

Druk op de knop OK.
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Uitpakken en installeren

2.1

Uitpakken
1. Pak het apparaat voorzichtig uit.
Als u het apparaat en de accessoires uitpakt, is het verstandig om het verpakkingsmateriaal waarin ze zijn geleverd te
bewaren. Als u het apparaat moet terugsturen voor onderhoud of reparaties, beschermt het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal het apparaat tegen vervoersschade en dergelijke.
2. Controleer het apparaat visueel op mogelijke schade.
Als u schade vaststelt, mag u het apparaat niet inschakelen. Neem contact op met de plaatselijke distributeur voor
hulp.
3. Controleer aan de hand van de paklijst of u alle benodigde onderdelen en accessoires hebt ontvangen. Neem contact
op met de plaatselijke distributeur als er onderdelen ontbreken.

2.2

Overzicht AccuScreen

2.2.1

Voor- en achterzijde van AccuScreen

A. Aan/uit-schakelaar
B. Display met aanraakscherm
C. Spannings- en laadstatuslampje

MADSEN AccuScreen

D. Testopening
E. Knop voor het openen van het batterijvak
F. Deksel op het batterijvak, met serienummerplaatje
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2.2.2

Boven- en onderzijde van MADSEN AccuScreen
Bovenzijde

A. Aansluitpunt elektrodekabel
B. Aansluitpunten voor probe en kunstoorkabel

2.2.3

Onderzijde

C.

Aansluitpunten voor dockingstation

Het dockingstation

Lampjes op de voorzijde
POWER
Brandt als de spanning naar het dockingstation is ingeschakeld.

Brandt tijdens gegevensoverdracht, namelijk:
• wanneer gegevens worden overgezet tussen AccuScreen en AccuLink;
•

tijdens het afdrukken met de labelprinter.

USB
Brandt als het dockingstation via een USB-kabel met de pc is verbonden.

12
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Aansluitpunten op de achterzijde
PC/USB
Aansluitpunt voor aansluiten op pc via USB

Printer/Modem
Aansluitpunt voor aansluiten printer/modem

Aansluitpunt voor netadapter

MADSEN AccuScreen
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2.2.4

Display
Het display bestaat uit een aanraakscherm, waarbij de getoonde pictogrammen en velden werken als knoppen.
•

Raak de knoppen aan om een functie te activeren.

Let op • Gebruik nooit scherpe voorwerpen op het display. Doet u dit wel, dan kan de betrouwbare werking van
AccuScreen niet meer worden gegarandeerd.

2.2.5

Oorprobe

Probekabelstekker

A. Probetip

14

B.
C.

Probehuis
Probekabel
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2.2.6

Elektrodekabel (alleen ABR)

A. Elektrodekabelstekker

2.2.7

B.
C.

Elektrodeklemmen
Elektrodekabel

Kunstoorkabel

Oorkappen

A. Kabelaansluiting
B. Kunstoorkabel

MADSEN AccuScreen

C. Blauwe oorkapadapter voor linkeroor
D. Rode oorkapadapter voor rechteroor
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2.3

Opslag
Berg AccuScreen en accessoires op in het meegeleverde zachte etui om de apparatuur te beschermen tegen beschadiging.
Zie ook Bedrijfsomgeving in Technische specificaties.

2.4

Assembly
Voer na ontvangst van AccuScreen de volgende handelingen uit voordat u de probe aansluit.
1. Plaats de batterij in het batterijvak. Zie De batterij in AccuScreen plaatsen ► 17.
We raden u aan om AccuScreen voor gebruik in het dockingstation te plaatsen en de batterij volledig op te laden. Zie
De batterij opladen in het dockingstation. ► 19.
2. Schakel AccuScreen in. Zie AccuScreen inschakelen ► 20.
3. Stel de datum op het apparaat in. Zie Tijd en datum instellen ► 73.
Zo nodig kunt u nu de probe, de kunstoorkabel en de elektrodekabel bevestigen. Zie Het testen voorbereiden ► 29.

2.5

Voeding
AccuScreen wordt gevoed door een oplaadbare batterij. De batterij wordt opgeladen:
• wanneer AccuScreen in het dockingstation is geplaatst. Zie De batterij opladen in het dockingstation. ► 19.
•

2.5.1

via de externe lader (optioneel accessoire) van AccuScreen. Zie De batterij opladen met de externe lader ► 19.

De batterij
De in AccuScreen gebruikte batterij:
• is een oplaadbare lithium-ionbatterij;
•

heeft een grote capaciteit;

•

is lichtgewicht;

•

heeft een geringe zelfontladingssnelheid;

•

kan continu worden opgeladen;

•

garandeert een gebruikstijd van ongeveer 8 uur.

Bij levering is de batterij ongeveer 50% opgeladen. We raden u aan de batterij volledig op te laden voordat u tests gaat uitvoeren.
Gebruik uitsluitend het batterijtype, het dockingstation en de lader die staan vermeld in Voeding en batterij ►
100 en 1077-dockingstation ► 100.
Zie Veiligheid en onderhoud van de batterij ► 86.

De batterij opslaan
Als u de batterij langere tijd niet gaat gebruiken, is het raadzaam om de batterij op een droge en koele plaats te bewaren,
terwijl de batterijcapaciteit ongeveer 50% is. We raden u aan de batterij in een koelkast te bewaren.

16
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Als u een volledig opgeladen batterij bij kamertemperatuur of een hogere temperatuur bewaart, zal de maximale capaciteit van de batterij in een jaar tijd definitief afnemen met ongeveer 10-20%.

2.5.2

De batterij in AccuScreen plaatsen
1. Druk de knop van het batterijvak omhoog.
Het batterijvak springt naar buiten.

2. Verwijder de batterij, indien nodig.

3. Plaats een nieuwe, opgeladen batterij in het vak.
–

Houd de batterij zo vast dat de pijl met de tekst “Insert this direction” omlaag naar
de onderzijde van het vak wijst.

4. Sluit het batterijvak.

2.5.3

Batterijstatus

MADSEN AccuScreen
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•

Het batterijsymbool wordt getoond in de rechterbovenhoek van het display, zodat u de status van de batterij altijd
kunt zien.

•

Wanneer de resterende batterijspanning minder dan 25% van de capaciteit is, raden wij aan om de batterij te vervangen en zo snel mogelijk weer op te laden.

•

Wanneer het batterijniveau lager dan 10% wordt, kunt u nog wel testresultaten weergeven, maar geen tests meer uitvoeren.

Symbool

Resterende batterijcapaciteit
100 - 75%

De batterij is volledig opgeladen.

75 - 50%
50 - 25%
25 - 10%

De batterij moet worden opgeladen.

10 - 0%

De batterijcapaciteit is zeer laag en testen is niet mogelijk.

Als de spanning tot onder het vereiste minimum daalt, wordt AccuScreen automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij
op of vervang deze zo snel mogelijk.

2.5.4

Het dockingstation van stroom voorzien
Het dockingstation van AccuScreen wordt gevoed via een adapter die op het stopcontact wordt aangesloten.

Waarschuwing • Om te voldoen aan de veiligheidseisen voor medische apparatuur, moet aansluiting op het dockingstation altijd buiten de patiëntomgeving plaatsvinden (op min. 1,5 m/5 ft afstand van de patiënt).

Bij het uitpakken van AccuScreen zult u een adapterkit aantreffen. De adapterkit bevat diverse adapterstekkers die u kunt
gebruiken voor aansluiting op een stopcontact.

Aansluiten op de netvoeding
1. Selecteer de juiste adapterstekker voor uw stopcontact en bevestig deze op de adapter.
2. Sluit de adapter aan op het dockingstation en op de netvoeding. Het POWER-lampje licht groen op.

Let op • Elektrische apparatuur moet zodanig worden geplaatst dat de voeding eenvoudig van het lichtnet kan worden losgekoppeld.

Loskoppelen van de netvoeding
Om het dockingstation van AccuScreen de netvoeding los te koppelen, hoeft u enkel de adapterstekker uit het stopcontact te halen.

18
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2.5.5

De batterij opladen in het dockingstation.
De batterij in AccuScreen wordt automatisch opgeladen wanneer u AccuScreen in het dockingstation plaatst.
1. Plaats AccuScreen in het dockingstation.
Het lampje op de voorzijde van AccuScreen gaat branden.

Lampje op voorzijde
Groen

•

Volledig opgeladen

Oranje – brandt constant

•

Bezig met opladen

Oranje – knippert

•

Tijdens het starten

•

Wanneer er iets fout is met de batterij, bijvoorbeeld:
–

Geen batterij geplaatst

–

Batterij verkeerd geplaatst

–

Defecte batterij

Het opladen van een volledig ontladen batterij in het dockingstation duurt ongeveer:

2.5.6

80% opgeladen

4½ uur

Volledig opgeladen

6 uur

De batterij opladen met de externe lader
Let op • Gebruik uitsluitend de lader die door Natus is geleverd.

De voor AccuScreen gebruikte batterij kan worden opgeladen met een externe lader (optioneel accessoire).
Zie de documentatie van de laderfabrikant voor technische gegevens en gebruiksaanwijzing.

MADSEN AccuScreen
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Aan de slag met AccuScreen
Hieronder vindt u beknopte instructies voor het gebruik van AccuScreen:
• AccuScreen inschakelen
•

Nieuwe patiënten toevoegen

•

Patiënten zoeken

•

Patiëntgegevens bewerken

U vindt gedetailleerde instructies voor het voorbereiden en testen in:
• Het testen voorbereiden ► 29
•

3.1

Testen met AccuScreen ► 38

AccuScreen inschakelen
1. AccuScreen inschakelen: druk op de aan/uit-schakelaar.
Er verschijnt een startscherm terwijl AccuScreen een zelftest uitvoert.

A. Aan/uit-schakelaar

Op het startscherm wordt de naam van het apparaat getoond.
De naam van AccuScreen is configureerbaar (zie de gebruikershandleiding van
AccuLink).

3.1.1

Energiebesparingsmodus en automatische uitschakeling
Als u AccuScreen gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt, wordt AccuScreen eerst in de energiebesparingsmodus gezet
en uiteindelijk automatisch uitgeschakeld. Deze tijden zijn configureerbaar (zie de gebruikershandleiding van AccuLink).

3.1.2

•

Wanneer AccuScreen in de energiebesparingsmodus staat, wordt het display zwart en gaat het voedingslampje groen
branden.

•

Om AccuScreen weer te activeren, hoeft u enkel het scherm aan te raken.

De AccuScreen-schermen
Belangrijk • De schermen die op uw AccuScreen worden getoond, zijn afhankelijk van de configuratie van AccuScreen.
Hieronder worden de standaardselectie en -volgorde van schermen getoond. Deze zijn configureerbaar; zie de gebruikershandleiding van AccuLink.

•

De belangrijkste instructies voor gegevensinvoerschermen worden beschreven in
–
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Gegevens invoeren in AccuScreen ► 76.
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•

De knoppen worden beschreven in
–

Functieknoppen ► 77

–

Algemene knoppen ► 78

Navigeren in de schermen van AccuScreen
De schermen van AccuScreen zijn gewoonlijk verdeeld in 3 of 4 hoofdgebieden:
A. De titelbalk met weergave van
–

de tijd;

–

de schermtitel;

–

de batterijstatus.

B. Het hoofdscherm met gewoonlijk
–

testschermen;

–

patiëntknoppen;

–

toetsenbord voor gegevensinvoer enz.

C. De functiebalk met beschikbare functieknoppen
D. De voetbalk met beschikbare knoppen voor hoofdfuncties zoals

3.1.3

–

terugkeren naar het vorige scherm;

–

help openen;

–

terugkeren naar het scherm Start.

De gebruiker selecteren
1. Selecteer een gebruiker in de Gebruikerslijst.
De Gebruikerslijst is configureerbaar (zie de gebruikershandleiding van AccuLink).
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3.1.4

Een wachtwoord invoeren
1. In het scherm Wachtwoord wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren.
–

Selecteer via het toetsenbord de tekens en/of cijfers om uw wachtwoord in
te voeren.

Wachtwoorden en het gebruik van wachtwoorden zijn configureerbaar (zie de
gebruikershandleiding van AccuLink).

2. Druk op de knop OK om uw wachtwoord te activeren.

3.1.5

Onjuist wachtwoord
Als u uw wachtwoord 3 keer na elkaar verkeerd invoert, wordt AccuScreen vergrendeld en kunt u het apparaat niet gebruiken.
Een andere gebruiker kan zich wel aanmelden bij AccuScreen. Alleen de gebruiker met 3 mislukte pogingen wordt dus uitgesloten.
Een AccuLink-gebruiker die is gemachtigd voor Gebruikers opnieuw instellen, kan AccuScreen ontgrendelen door verbinding te maken met het apparaat vanaf AccuLink, om de apparaatconfiguratie bij te werken of om gegevens te verzenden
of te ontvangen. Zie de AccuLink Gebruikershandleiding voor meer informatie.

3.1.6

Optionele schermen
De volgende schermen zijn optioneel en behoren niet tot de standaardconfiguratie van AccuScreen.
De lijst Locatie is configureerbaar (zie de gebruikershandleiding van AccuLink).
De lijst Faciliteiten is configureerbaar (zie de gebruikershandleiding van AccuLink).

22

MADSEN AccuScreen

3 Aan de slag met AccuScreen

3.1.7

Het menu Start
Het menu Start
Via het menu Start kunt u alle hoofdfuncties van AccuScreen selecteren.
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•

Zie Een patiënt zoeken ► 26.

•

Zie Een nieuwe patiënt toevoegen ► 24.

•

Zie De testgegevens van een patiënt weergeven ► 56.

•

Zie Afdrukken ► 59.

•

Zie Gegevens verwijderen ► 78.

•

Zie Quick Test ► 58.

•

Zie Kwaliteitstesten ► 64.

•

Zie Instellingen AccuScreen ► 72.
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3.2

Patiënten beheren in AccuScreen
Opmerking • Als u een Quick Test wilt uitvoeren, hoeft u geen patiënt toe te voegen of te zoeken.

U kunt patiëntgegevens van tevoren downloaden vanuit AccuLink (zie de gebruikershandleiding van AccuLink voor instructies).

3.2.1

Een nieuwe patiënt toevoegen
1. Om een nieuwe patiënt toe te voegen, drukt u op de knop Nieuwe patiënt in het
menu Start.
Het scherm Nieuwe patiënt toont een lijst met knoppen waarop u kunt drukken
om schermen te selecteren voor het invoeren van patiëntgegevens.
Er zijn twee typen velden voor gegevensinvoer:
–

Verplichte velden
In verplichte velden wordt de tekst Indrukken om te bewerken rood weergegeven.

Opmerking • In de verplichte velden moet u altijd een waarde invoeren.

Verplichte velden worden gedefinieerd in AccuLink (zie de gebruikershandleiding van AccuLink).
–

Optionele velden

2. Druk op een veld om patiëntgegevens in te voeren.
Wanneer u gegevens in een veld hebt ingevoerd, drukt u op de knop OK en vervolgens op de volgende knop in de lijst.
3. Druk op de pijlknoppen om meer velden weer te geven in het scherm Nieuwe patiënt.
4. Wanneer u in de verplichte velden gegevens hebt ingevoerd en vervolgens op de
knop OK drukt, worden de gegevens opgeslagen en wordt het menu Test getoond.

Gewone gegevensinvoerschermen
In de meeste schermen gebruikt u eenvoudig het toetsenbord om gegevens in te voeren. Zie Het toetsenbord gebruiken
► 76 voor meer informatie.
• Het scherm ID
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•

Het scherm Voornaam

•

Het scherm Achternaam
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Speciale gegevensinvoerschermen
Schermen met speciale functies voor gegevensinvoer worden hieronder beschreven.

Het scherm Geboortedatum
Druk in het scherm Geboortedatum op de pijlknoppen om de correcte geboortedatum in te stellen.
DD = dag
MM = maand
JJJJ = jaar
•

Als u voorbij het einde of begin van een maand in de dagkolom (DD) komt,
wordt de MM-waarde automatisch verhoogd of verlaagd.

•

Als u de MM-waarde verhoogt naar 01, (d.w.z. naar een nieuw jaar), dan wordt
de JJJJ-waarde automatisch verhoogd.

Het scherm NICU-status
Alleen NHSP Engeland
Selecteer in het scherm NICU-status de NICU-status (Neonatale Intensive Care Unit)
van de zuigeling.
• Ja
De zuigeling is/was niet opgenomen in een Neonatale Intensive Care Unit.
•

Nee
De zuigeling is/was niet opgenomen in een Neonatale Intensive Care Unit.

Het scherm NICU-status is configureerbaar (zie de gebruikershandleiding van
AccuLink).

Het scherm Toestemmingsstatus
Alleen NHSP Engeland
Druk in het scherm Toestemmingsstatus op de betreffende knop om aan te geven
of de ouders hun toestemming hebben gegeven of niet:
• Volledige toestemming
De screening en gegevens zijn identificeerbaar in de nationale database.
•

Alleen screenen
De screening en gegevens worden in de nationale database opgeslagen maar verschijnen anoniem voor iedereen behalve voor de verantwoordelijke van het
plaatselijke screeningprogramma voor de zuigeling.

Het scherm Toestemmingsstatus is configureerbaar (zie de gebruikershandleiding
van AccuLink).
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Het scherm Risicofactoren
In het scherm Risicofactoren kunt u een of meerdere risicofactoren toewijzen die van
toepassing kunnen zijn voor deze patiënt of voor de testomstandigheid.
De risicofactoren zijn standaard ingesteld op O (Onbekend).
Het scherm Risicofactoren is configureerbaar (zie de gebruikershandleiding van
AccuLink).

•

Een risicofactor toewijzen
Druk een of meerdere keren op de keuzeknop tot de gewenste waarde wordt getoond.
Met de keuzeknop wisselt u tussen de waarden:

3.2.2

–

Onbekend;

–

Ja;

–

Nee

Een patiënt zoeken
1. Om een patiënt te zoeken, drukt u op de knop Patiënt zoeken in het scherm
Start.
Dit brengt u naar het scherm Patiënt zoeken.
2. U kunt de sorteervolgorde wijzigen. Druk herhaaldelijk op de knop Sorteervolgorde wijzigen totdat de lijst is gesorteerd op basis van de gewenste categorie.
3. Druk zo nodig op de pijlknoppen om door de lijst met patiënten te schuiven.
4. Selecteer de patiënt in de lijst.

Zoeken in een uitgebreide patiëntenlijst
1. Om in een uitgebreide lijst met patiënten te zoeken, drukt u op de knop
Patiënt zoeken in het scherm Patiënt zoeken.
2. Het standaard zoekcriterium is de achternaam van de patiënt. Als u de zoekcriteria wilt wijzigen, drukt u op de knop Zoekcriteria. Druk zo nodig herhaaldelijk tot u de naam ziet van het gegevensveld dat u wilt gebruiken om
te zoeken.
3. Voer de gegevens van de patiënt in (bv. achternaam of dossiernummer) naargelang de door u gekozen zoekcriteria.
Zie Het toetsenbord gebruiken ► 76 voor meer informatie.
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4. Druk op de knop OK om de zoekopdracht te starten.
De zoekopdracht resulteert in een lijst met patiënten die voldoen aan de
zoekcriteria.
5. Druk op de knop met de naam van de patiënt die u wilt selecteren.

Het scherm Patiëntgegevens wordt getoond.

6. Om de bij de patiënt uitgevoerde tests weer te geven, drukt u op de knop
Testweergave.

3.2.3

Patiëntgegevens bewerken
1. Zoek een patiënt zoals beschreven in Een patiënt zoeken ► 26.
2. Druk in het scherm Patiëntgegevens op het veld dat u wilt bewerken.
3. Bewerk het veld.
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4. Nadat u de gegevens in een veld hebt bewerkt, drukt u op de knop OK om ze op
te slaan.
5. Selecteer zo nodig het volgende veld dat u wilt bewerken.
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Het testen voorbereiden

4.1

AccuScreen voorbereiden

4.2

•

Volg de instructies in Aan de slag met AccuScreen ► 20.

•

U kunt patiëntgegevens van tevoren downloaden vanuit de AccuLink-database (zie de gebruikershandleiding van
AccuLink).

•

Zie Testen met AccuScreen ► 38 voor informatie over hoe u specifieke tests uitvoert.

De apparatuur voorbereiden
We raden u aan om elke dag, voor u begint met het testen van patiënten, alle benodigde kwaliteitstesten uit te voeren
om u ervan te verzekeren dat de probe, de elektrodekabel en de kunstoorkabel correct werken. Zie Kwaliteitstesten ►
64.

Let op • Plaats uitsluitend ontsmette probetips in de testopening. Zie De ingebouwde testopening reinigen en ontsmetten ► 86.

4.2.1

De probe voorbereiden voor het testen
Controleer de probe voor elk gebruik op tekenen van slijtage (kleurveranderingen, veranderingen aan het oppervlak) op de
herbruikbare probedelen. Neem bij tekenen van slijtage contact op met uw dealer.

4.2.2

De probe aansluiten

1. Plaats AccuScreen met de voorzijde naar beneden.
De stekkerhuls van de probe en de gekleurde markering rond het aansluitpunt voor de probe zijn blauw.
2. Lijn de randen op de stekker uit met de inkepingen in de blauwe rand rond het aansluitpunt boven op AccuScreen.
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3. Steek de stekker van de probe voorzichtig in het aansluitpunt voor de probe. U hoeft geen kracht te gebruiken om de
stekker correct in te steken.

De probe loskoppelen

Let op • Trek aan de stekker en niet aan de kabel om de probe los te koppelen. Trek in plaats daarvan aan de huls van
de grijze connector.

Draai niet aan de stekker wanneer u die loskoppelt. Pak de stekker bij de huls vast en haal hem los door hem recht uit het
aansluitpunt te trekken.
De probe komt alleen los als u aan de stekkerhuls trekt.

4.2.3

De elektrodekabel aansluiten voor de ABR-test

1. Plaats AccuScreen met de voorzijde naar beneden.
De stekkerhuls van de elektrodekabel en de gekleurde markering rond het aansluitpunt van de elektrodestekker op
AccuScreen zijn groen.
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2. Lijn de rand van de stekkerhuls van de elektrodekabel uit met de inkeping in de groene rand rond het aansluitpunt
boven op AccuScreen.
3. Steek de stekker van de elektrodekabel voorzichtig in het aansluitpunt voor de elektrodekabel. U hoeft geen kracht te
gebruiken om de stekker correct in te steken.

De elektrodekabel loskoppelen

Let op • Trek aan de stekker en niet aan de kabel om de elektrodekabel los te koppelen. Trek in plaats daarvan aan de
huls van de grijze connector.

Draai niet aan de stekker wanneer u die loskoppelt. Pak de stekker bij de huls vast en haal hem los door hem recht uit het
aansluitpunt te trekken.
De probekabel komt alleen los als u aan de stekkerhuls trekt.

4.2.4

De kunstoorkabel aansluiten voor de ABR-test
Voor ABR-metingen kunt u de probe of de kunstoorkabel met kunstoren gebruiken. Een belangrijk voordeel van het
gebruik van de kunstoorkabel is dat na het starten van de test beide oren gelijktijdig of na elkaar kunnen worden getest.
Gebruik voor ABR-metingen de kunstoorkabel. Het belangrijkste voordeel van het gebruik van de kunstoorkabel is dat u
beide orden gelijktijdig of na elkaar kunt testen nadat u de test hebt gestart.
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1. Plaats AccuScreen met de voorzijde naar beneden.
De stekkerhuls van de kunstoorkabel en de gekleurde markering rond het aansluitpunt voor het kunstoor zijn blauw.
2. Lijn de randen op de stekker uit met de inkepingen in de blauwe rand rond het aansluitpunt boven op AccuScreen.
3. Steek de stekker voorzichtig in het aansluitpunt voor de probe. U hoeft geen kracht te gebruiken om de stekker correct in te steken.

De kabel loskoppelen

Let op • Trek aan de stekker en niet aan de kabel om de kunstoorkabel los te koppelen. Trek in plaats daarvan aan de
huls van de grijze connector.

Draai niet aan de stekker wanneer u die loskoppelt. Pak de stekker bij de huls vast en haal hem los door hem recht uit het
aansluitpunt te trekken.
De probekabel komt alleen los als u aan de stekkerhuls trekt.

32

MADSEN AccuScreen

4 Het testen voorbereiden

4.3

De testomgeving voorbereiden
Fysieke omgeving
•

Zorg dat de testomgeving zo rustig mogelijk is. Hoe rustiger de ruimte, hoe nauwkeuriger en sneller u tests kunt uitvoeren.

•

Controleer of de test niet wordt uitgevoerd onder een airconditioner of voor een ventilator.

•

Controleer of er in de naaste omgeving geen mobiele telefoons, pratende mensen en dergelijke aanwezig zijn.

Hygiënische voorzorgsmaatregelen
•

Volg de procedures voor infectiepreventie die zijn vastgelegd voor uw werkomgeving.

•

Reinig het probehuis, de probekabel en de probestekker voor elke patiënt en wanneer het oppervlak zichtbaar verontreinigd is.

•

Reinig de ABR-elektrodekabel en de elektrodekabelstekker voor elke patiënt en wanneer het oppervlak zichtbaar verontreinigd is.

•

Gebruik een steriel alcoholdoekje* om de oppervlakken te reinigen en wacht tot het probehuis, de probekabel en de
probestekker volledig droog zijn.

Opmerking • Een steriel alcoholdoekje bevat gewoonlijk isopropanol 70%. Het is belangrijk dat het ontsmettingsmiddel contact maakt met het oppervlak gedurende de door de fabrikant van het ontsmettingsmiddel
gespecificeerde tijd, om de effectiviteit van het middel te waarborgen.

4.4

•

Gebruik altijd nieuwe oortips.

•

Gebruik altijd nieuwe ABR-elektroden.

•

Gebruik altijd nieuwe kunstoren.

De patiënt voorbereiden
Gehoorscreening bij pasgeborenen
Gehoorscreening bij pasgeborenen met behulp van OAE en ABR kan het beste worden uitgevoerd terwijl de baby slaapt.
Het ideale tijdstip is na het voeden en verschonen van de baby.
Het wordt aangeraden om pasgeboren baby's bij ABR-tests stevig in te wikkelen. Het inwikkelen heeft een zeer kalmerend
effect.
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4.4.1

Patiënt voorbereiden op het plaatsen van de oorprobe
Algemene voorbereiding van de patiënt
1. Positioneer de patiënt zodanig dat het te testen oor goed toegankelijk is.
2. Pak de oorschelp vast en trek deze naar achteren en iets weg van het hoofd van de patiënt.
3. Kijk in de gehoorgang.
Als u een duidelijke vernauwing van de gehoorgang ziet, is de gehoorgang waarschijnlijk
niet recht.
Omdat de gehoorgang van pasgeborenen zeer zacht is, wordt deze gemakkelijk uit zijn
vorm gedrukt. Wacht in dat geval totdat de gehoorgang weer is teruggekeerd naar zijn oorspronkelijke vorm.
Laat de oorschelp los en probeer opnieuw. Het openen van de gehoorgang kan makkelijker
gaan als u het gebied zachtjes masseert.
4. Controleer of er geen vernix of vuil in de gehoorgang zit, aangezien dit het testresultaat
kan beïnvloeden.

4.4.2

De oortip op de probe plaatsen

1. Selecteer een oortip die in de gehoorgang van de patiënt past. Mogelijk moet u diverse maten oortips proberen om
de juiste maat te vinden.
2. Druk de oortip voorzichtig op de probetip tot hij stevig op het oppervlak van de probe is bevestigd. De oortip is een
stuk makkelijker te bevestigen en te verwijderen als u hem voorzichtig draait. Let er hierbij op dat u de probe vasthoudt bij het probehuis en niet bij de kabel.

Opmerking • Nauwkeurig testen is alleen gegarandeerd als u de meegeleverde oortips gebruikt.

Opmerking • De oortip kan voor beide oren worden gebruikt. Als u vermoedt dat het ene oor geïnfecteerd is, moet u
de oortip vervangen en de probetip reinigen of vervangen voordat u het andere oor gaat testen.
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Waarschuwing • Als de oortip op de probe niet de juist maat heeft of u te veel kracht uitoefent, kan de gehoorgang
worden beschadigd.

Opmerking • In geval van een probefout moet u controleren of de kanalen van de probetip vrij zijn (zie Onderhoud en
reiniging ► 82) en de probe is aangesloten.

Zie ook Probetest ► 64.

4.4.3

De probe met oortip in de gehoorgang van de patiënt plaatsen
1. Nadat u een oortip op de probe hebt aangebracht, trekt u de oorschelp zachtjes naar
achteren en omlaag en steekt u de probe in de gehoorgang, waarbij u de probe iets
draait.
Kijk of de probe goed past.
De probe kan worden geplaatst met de probekabel omhoog of omlaag, afhankelijk van
de richting die het best past.
Controleer of de probe goed past. Wanneer er lekkage optreedt, kan de test langer
duren door geluidslekkage en overmatige ruis.
Zet de probekabel vast door de clip aan de kleding of het beddengoed van de patiënt
te bevestigen.

Opmerking • Zorg dat de kabel tijdens het testen niet in contact komt met trillende oppervlakken.

Waarschuwing • Start geen metingen als er sprake is van letsel aan het oor of de gehoorgang.

2. Als u een ABR-test hebt geselecteerd, moet u ook de elektroden correct aanbrengen. Zie Elektroden aanbrengen voor
de ABR-test ► 35.

4.4.4

Elektroden aanbrengen voor de ABR-test
Preparatie van de huid

Opmerking • Gebruik geen alcoholdoekjes of andere alcoholhoudende reinigingsmiddelen voor preparatie van de
huid, omdat de huid hierdoor kan uitdrogen en dit een hogere huidimpedantie kan veroorzaken.

1. Breng de elektroden als volgt op de patiënt aan:
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Rood

Op de nek

Zwart

Op het jukbeen (gemeenschappelijke of aardelektrode)

Wit

Op het bovenste deel van het voorhoofd

2. Zorg dat de elektroden stevig op de huid zitten.

Opmerking • De hydrogel van de elektroden kan uitdrogen. Zorg dat gebruikte verpakkingen goed worden gesloten.
Uitgedroogde hydrogel kan onverwacht hoge elektrode-impedantie veroorzaken. Vervang de elektroden als dit het
geval is.

Opmerking • De zwarte elektrode (gemeenschappelijke of aardelektrode) kan ook op de borst of de schouder van de
baby worden geplaatst. De rode en witte elektroden moeten echter worden geplaatst zoals aangegeven, d.w.z. respectievelijk op de nek en op het bovenste deel van het voorhoofd. Het aanbrengen van elektroden op andere plaatsen
is niet toegestaan.

4.4.5

De oorkappen plaatsen
Waarschuwing • Plaats de rode en blauwe oorkapadapters nooit rechtstreeks in de gehoorgang. Gebruik ze alleen
met aangebrachte oorkappen.

Opmerking • Gebruik de oorkappen uitsluitend met de kunstoorkabel en niet met de oorprobe.
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Oorkappen

A. Kabelaansluiting
B. Kunstoorkabel

C. Blauwe oorkapadapter voor linkeroor
D. Rode oorkapadapter voor rechteroor

1. Breng de elektroden aan op het voorhoofd, de nek en het jukbeen van de zuigeling voordat u de oorkappen aansluit.
Zie Elektroden aanbrengen voor de ABR-test ► 35.
2. Plaats een oorkapadapter in het buisje aan de bovenzijde van elk kunstoor.
3. Verwijder de beschermfolie van de oorkap.
4. Plaats de oorkap met de rode adapter over het rechteroor van de zuigeling, en de oorkap met de blauwe adapter over
het linkeroor.

De oorkappen kunnen met de kabel omhoog of omlaag worden geplaatst, afhankelijk van de richting die het best past.

Let op • Trek niet aan de kabel om de kunstoorkabels te verwijderen. Houd ze in plaats daarvan vast bij de kunstooradapter.
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Testen met AccuScreen
Voordat u gaat testen:
1. Bepaal op welk oor u de test wilt uitvoeren.
2. Bepaal welke test u wilt uitvoeren.
–

De TEOAE-test ► 39.

–

De DPOAE-test ► 43

–

De ABR-test ► 48

3. Volg de instructies in Het testen voorbereiden ► 29.

5.1

Klaar om te testen
U hebt de keuze uit twee methoden om een test te starten:
• Snel testen (Quick Test)
•

Normaal testen

Snel testen (Quick Test)
1. Selecteer Quick Test in het scherm Start.
Welke tests beschikbaar zijn, hangt af van het type apparaat, de configuratie van
het apparaat en de kabels die zijn aangesloten.
2. Zie de testbeschrijvingen in:
–

De TEOAE-test ► 39.

–

De DPOAE-test ► 43

–

De ABR-test ► 48

Opmerking • Deze testresultaten worden niet opgeslagen.

Normaal testen
1. Zoek een patiënt (zie Een patiënt zoeken ► 26) of voeg een nieuwe patiënt toe
(zie Een nieuwe patiënt toevoegen ► 24).
2. Druk op de knop OK in het scherm Nieuwe patiënt of het scherm Patiëntgegevens.
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3. Dit brengt u naar het Menu Test van deze patiënt.
Welke tests beschikbaar zijn, hangt af van het type apparaat, de configuratie van
het apparaat en de kabels die zijn aangesloten.
De selectie van beschikbare tests is configureerbaar (zie de gebruikershandleiding
van AccuLink).
4. Zie de testbeschrijvingen in:
–

De TEOAE-test ► 39.

–

De DPOAE-test ► 43

–

De ABR-test ► 48

5.2

De TEOAE-test

5.2.1

De test starten
1. Om de test te starten, drukt u op de knop Start naast TEOAE, voor het oor waarin
u de probe hebt geplaatst.

Voordat de eigenlijke test start, wordt een kalibratie uitgevoerd.
De test start automatisch nadat de kalibratie is voltooid.
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5.2.2

De TEOAE-test
De voortgang van de test wordt getoond in het display.

•

Druk zo nodig op de knop Stop om de test stop te zetten. De test wordt opgeslagen als een onvoltooide test.

Testgegevens
Toont welk oor wordt getest.

A. Geldige pieken
B. Emissies met hoge frequentie
C. Emissies met lage frequentie
Het grafische display toont de pieken die
de testcriteria bereiken. De grafiek is een
statistische grafiek.

Geldige piek
Toont dat de intensiteit van een piek geldig is en de piek wordt geteld door de
piekenteller.
Piekenteller
De test moet in totaal ten minste 8 geldige pieken tellen in wisselende richtingen (geteld boven en onder de middenlijn) om het resultaat Pass/Duidelijke
respons te geven.
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Testgegevens

Afsluiting
Als de probeafsluitingsassistent is ingeschakeld, geeft deze balk de kwaliteit van
de afsluiting weer. Hoe langer de balk is, hoe beter de afsluiting. De indicatiebalk is groen wanneer de afsluiting goed is; wanneer de balk grijs is, moet
de probe worden afgesteld om de pasvorm te verbeteren. (De probeafsluitingsassistent is standaard uitgeschakeld. Hij kan worden ingeschakeld of
uitgeschakeld in AccuLink.)

Ruis
Huidig geluidsniveau. Zorg dat het niveau van Geluid zo laag mogelijk is. Een
hoog niveau voor Geluid kan wijzen op een hoog omgevingsgeluidsniveau of een
luidruchtige patiënt.

Artefact
Toont het gemiddelde artefactniveau in procenten. Het artefactpercentage
(voortvloeiend uit ruis) moet bij voorkeur lager zijn dan 20%.
Als artefacten aanwezig zijn, kan dit wijzen op een hoog omgevingsgeluidsniveau
of een luidruchtige patiënt. Controleer in deze gevallen de testcondities en zorg
dat de probe goed past.

Stabiliteit
Toont het gemiddelde stabiliteitsniveau van de probe in procenten. De stabiliteit van de stimulus (voortvloeiend uit de stabiliteit van de probe) moet
indien mogelijk hoger zijn dan 80%.

Voortgang
Toont de verstreken tijd voor de huidige testfrequentie. Als voor de huidige frequentie geen Pass/Duidelijke respons wordt behaald, volgt er een time-out van
de testfrequentie. De max. tijdsduur is afhankelijk van de omgevingsruiscondities. Als de testomstandigheden optimaal zijn, maar er geen respons wordt gemeten, dan geeft de frequentie een time-out voordat de
voortgangsbalk het einde bereikt.

Testduur voor baby's
Minder dan 10 seconden voor baby's met normaal gehoor en in rustige omstandigheden, maar sterk afhankelijk van de testcondities in het algemeen.

5.2.3

TEOAE-testresultaten
Wanneer de test voltooid is, worden de testgegevens opgeslagen en wordt het resultaat getoond in het scherm.
•

Druk op de knop OK om terug te keren naar het menu Test.
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Pass/Duidelijke respons
Als het resultaat Pass/Duidelijke respons is, wordt alleen de grafiek getoond.
•

Het resultaat Pass/Duidelijke respons geeft aan dat de buitenste haarcellen van
de patiënt normaal functioneren in het gebied waarop het testsignaal betrekking
heeft.

•

Een Pass/Duidelijke respons wordt bepaald door een statistisch algoritme dat is
gebaseerd op gewogen middeling, wat garant staat voor detectie met bewezen
hoge specificiteit en gevoeligheid. Het resultaat Pass/Duidelijke respons hoeft
niet verder te worden geïnterpreteerd.

Refer/Geen duidelijke respons
Als het resultaat Refer/Geen duidelijke respons is, worden de gedetailleerde resultaten onmiddellijk onder de grafiek weergegeven.

Refer/Geen duidelijke respons:
• Refer/Geen duidelijke respons is “goed” wanneer de niveaus van Artefact en Stimulus de kritieke limieten (zie onder) niet overschrijden, wat erop wijst dat de
testcondities goed waren.
•

Refer/Geen duidelijke respons is “slecht” wanneer de niveaus van Artefact en
Stimulus zijn overschreden, wat erop wijst dat de testcondities niet optimaal
waren. In dat geval moet de patiënt opnieuw worden getest.
Als de indicatiebalk voor de afsluiting aangeeft dat de probe niet goed past, moet
u de probe(tip) aanpassen en de patiënt opnieuw testen.

Het resultaat Refer/Geen duidelijke respons kan verschillende oorzaken hebben. De belangrijkste oorzaak is perceptief
gehoorverlies van de patiënt.
Houd bij het interpreteren van het resultaat Refer/Geen duidelijke respons echter altijd rekening met onderstaande factoren. De kwaliteit van de test kan mogelijk worden verbeterd, zodat bij herhaling van de test het resultaat Pass/Duidelijke respons wordt behaald. Het wordt altijd aanbevolen om de test te herhalen wanneer het resultaat
Refer/Geen duidelijke respons was.
Houd bijvoorbeeld rekening met het volgende wanneer u het resultaat Refer/Geen duidelijke respons interpreteert:
• Storingen in de geluidsoverdracht zijn veruit de belangrijkste oorzaken van het niet detecteren van emissies. Sluit
deze mogelijkheid uit door altijd te controleren of de probetip en de gehoorgang niet verstopt zijn door oorsmeer of
vernix. Reinig de probe, vervang de oortip en herhaal de test. Controleer tijdens het testen de afsluitingsindicator en
stel de probe zo nodig bij (anders plaatsen/andere probetip) om een goede afsluiting te waarborgen.
•

We raden u aan om de test te herhalen als de testomstandigheden niet optimaal waren (te veel lawaai, te onrustige
patiënt enz.). Maak zo nodig gebruik van een geluidscabine of een kamer waar het omgevingsgeluid zo laag mogelijk is.

Artefact- en stimuluswaarden
Als de waarde Artefact (artefact reject) hoger dan 20% is, kan dit wijzen op een test in lawaaiige omstandigheden. Probeer
de testomstandigheden te verbeteren en herhaal de test.

42

MADSEN AccuScreen

5 Testen met AccuScreen

Als de waarde Stimulus (stabiliteit van stimulus) lager dan 80% is, is de probe mogelijk verschoven of zit de probe niet op
de juiste plaats om de respons te registreren. Breng de probe opnieuw aan en herhaal de test.

Opmerking • Retrocochleair gehoorverlies kan niet worden opgespoord met TEOAE-tests.

Onvoltooide test
Als de test werd stopgezet, worden een foutbericht en gedetailleerde resultaten
getoond.
Het scherm met resultaten ziet er anders uit als de test is mislukt of tijdens het kalibreren werd afgebroken.

5.3

De DPOAE-test
DPOAE's zijn responsen van het binnenoor op een tweetonige stimulatie. Voor elke geteste frequentie wordt een toonpaar gepresenteerd. De frequentie van een van de twee gepresenteerde tonen wordt F1 genoemd en het niveau van die
toon wordt L1 genoemd. De andere toon wordt F2 genoemd en het niveau ervan L2.

5.3.1

DPOAE-testprotocol
De test wordt uitgevoerd door de frequenties in aflopende volgorde te meten; de resultaten worden met van links naar
rechts oplopende frequenties weergegeven. De geteste frequenties zijn afhankelijk van de instellingen; de standaardfrequenties zijn:
5 kHz
4 kHz
3 kHz
2 kHz
Het paar L1/L2 is 59/50 dB SPL. Enkel F2 wordt getoond.
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5.3.2

De test starten
1. Om de test te starten, drukt u op de knop Start naast DPOAE, voor het oor waarin
u de probe hebt geplaatst.

Voordat de eigenlijke test start, worden een kalibratie en een luidsprekertest uitgevoerd.

Kalibratie
Pas de plaatsing van de probe aan als deze niet goed past.

Luidsprekertest
Na de kalibratie volgt er een luidsprekertest om te controleren of de twee luidsprekers correct werken.

De test start automatisch nadat de kalibratie is voltooid.
bericht "Onvoltooid"
Als het bericht Onvoltooid verschijnt:
• Plaats de probe opnieuw en controleer of deze goed zit.
•
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Druk op de knop Start om de test opnieuw te starten.
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5.3.3

De DPOAE-test
De voortgang van de test wordt getoond in het display. Het testoor en de op dit
moment geteste frequentie worden boven aan het scherm getoond.
Zie de tabel Testgegevens hieronder voor een beschrijving van het staafdiagram en
andere weergegeven gegevens.

•

Druk zo nodig op de knop Overslaan om een frequentie over te slaan.
Het aantal te testen frequenties is configureerbaar. Zie de gebruikershandleiding van AccuLink.

•

Druk zo nodig op de knop Stop om de test stop te zetten. De test wordt opgeslagen als een onvoltooide test.

Testgegevens
Toont welk oor wordt getest.

Staafdiagram
Ruis
Geregistreerde DPOAE-respons: frequentie geslaagd

DPOAE-frequentie wordt getest, overgeslagen of referred
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Testgegevens
De hoogte van de staafjes geeft de geluid-/responsamplitude weer.
De testfrequenties worden getoond onder het staafdiagram.
De testprotocollen zijn configureerbaar (zie de gebruikershandleiding van AccuLink).
In een DPOAE-standaardtest zijn de 4 frequenties
• 5 kHz
•

4 kHz

•

3 kHz

•

2 kHz

waarbij 5 kHz het eerst wordt getest.
Het standaardcriterium voor Pass/Duidelijke respons en Refer/Geen duidelijke respons is 3/4. De test stopt automatisch als voor 3 frequenties het resultaat Pass/Duidelijke respons of voor 2 frequenties het resultaat Refer/Geen
duidelijke respons is behaald.

DPOAE
Respons bij huidige testfrequentie.

Ruis
Huidig geluidsniveau. Zorg dat het geluidsniveau zo laag mogelijk
is.

Voortgang
Toont de verstreken tijd voor de huidige testfrequentie. Als voor
de huidige frequentie geen Pass/Duidelijke respons wordt
behaald, volgt er een time-out van de testfrequentie. De max.
tijdsduur is afhankelijk van de omgevingsruiscondities. Als de testomstandigheden optimaal zijn, maar er geen respons wordt gemeten, dan geeft de frequentie een time-out voordat de
voortgangsbalk het einde bereikt.

Testduur - Gewone DPOAE
Ongeveer 10 seconden bij patiënten met normaal gehoor en in geluidsarme omstandigheden, maar sterk afhankelijk van
de algemene testomstandigheden.

5.3.4

DPOAE-testresultaten
Wanneer de test voltooid is, worden de testgegevens opgeslagen en wordt het resultaat getoond in het scherm.
Zie Opties in de schermen met testresultaten ► 54 voor een beschrijving van de beschikbare knoppen.
De volgende definities van Pass/Duidelijke respons en Refer/Geen duidelijke respons zijn alleen van toepassing op het
standaard DPOAE-protocol voor AccuScreen.
Zie de gebruikershandleiding van AccuLink voor aangepaste protocollen.

Pass/Duidelijke respons
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Pass/Duidelijke respons voor één frequentie wordt bepaald door een statistisch algoritme dat is gebaseerd op gewogen middeling, wat garant staat voor detectie met hoge
gevoeligheid. Het resultaat Pass/Duidelijke respons voor één frequentie geeft aan dat
de buitenste haarcellen van de patiënt op het moment van testen normaal functioneren in de betreffende frequentiebereiken van het slakkenhuis.
Het resultaat van de volledige test is Pass/Duidelijke respons als DPOAE's konden worden geregistreerd voor ten minste 3 van de 4 frequenties.

Opmerking • Retrocochleair gehoorverlies kan niet worden gedetecteerd via DPOAE-tests.

Refer/Geen duidelijke respons
Het resultaat Refer/Geen duidelijke respons geeft aan dat in ten minste 2 van de 4
frequentiebanden geen significante DPOAE-respons kon worden gedetecteerd.
Het DPOAE-resultaat specificeert elke geteste frequentie. Dit vergemakkelijkt beslissingen over verdere procedures. Een Pass/Duidelijke respons voor één frequentie
geeft aan dat de buitenste haarcellen vrijwel normaal functioneren in de betreffende
frequentiebereiken van het slakkenhuis.
De meest voorkomende redenen voor het niet detecteren van een respons zijn testomstandigheden met ruis of een slecht passende probe. Bij DPOAE's geldt dit met
name voor de laagste frequenties. Daarom is een Refer/Geen duidelijke respons voor
een lage frequentie in combinatie met een Pass/Duidelijke respons voor een hoge frequentie een sterke aanwijzing dat de testcondities niet optimaal waren. In dit geval
raden we u aan de testomstandigheden te verbeteren en de test te herhalen.

Onvoltooide test
Als de test is stopgezet, verschijnt er een foutbericht.
Het scherm met resultaten wijkt af van het getoonde scherm als de test is mislukt of tijdens het kalibreren werd onderbroken.
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5.4

De ABR-test
De ABR-tests zijn identiek, met uitzondering van het dB-niveau waarop de tests worden uitgevoerd. Het niveau wordt aangegeven in de naam van de test: ABR 30, ABR 35, ABR 40 en ABR 45.

Let op • Mobiele telefoons, elektrisch verstelbare tafels of bureaus en vergelijkbare apparaten kunnen ruis veroorzaken
die de ABR-metingen kunnen verstoren en tot onterechte verwijzingen kunnen leiden. Zorg dat u de tests uitvoert uit
de buurt van dergelijke ruisbronnen.

5.4.1

De test starten
1. Plaats de elektroden op de patiënt en geef ze de tijd om zich goed aan de huid te hechten. In die tijd kunt u bijvoorbeeld de testprocedure uitleggen aan familieleden. (Zie Elektroden aanbrengen voor de ABR-test ► 35.)
2. Sluit de elektrodekabel aan.
3. Breng de probe of de kunstoren met de kunstoorkabel aan. Het ABR-display verandert automatisch.
4. Bepaal op welk oor u de test wilt uitvoeren en bereid de patiënt voor zoals beschreven in De patiënt voorbereiden ►
33.
Eén oor testen
• Om de test te starten, drukt u op de knop Start naast de ABR-test, voor het oor
waarin u de probe hebt geplaatst.

Beide oren testen
• Als u de test met kunstoren uitvoert, wordt de knop Binauraal getoond.
Druk op deze knop om beide oren te testen.
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5.4.2

Impedantietest en kalibratie
Voordat de eigenlijke test start, wordt een elektrode-impedantietest uitgevoerd,
gevolgd door een kalibratie.
Alle indicatielampjes voor stimulus-, voorhoofd- en nekimpedantie en voor balans moeten bij voorkeur groen zijn (zie Indicatielampjes voor impedantietest ► 49), maar de
test kan ook worden gestart als de indicatielampjes geel zijn.
De knop Start wordt getoond met een grijze achtergrond tot de waarden voor Stimulus en Impedantie acceptabel zijn.

Indicatielampjes voor impedantietest

Stimulus
De akoestische stimulus wordt gekalibreerd.
Druk, als de waarden voor Impedantie en Evenwicht OK (groen) zijn, op de knop Start om de
test te starten. (Afhankelijk van de configuratie van uw apparaat kan de test automatisch starten als de indicatielampjes groen of geel zijn.)

Rood (nek)
De uitleeswaarde Rood geeft de som van de huidimpedantie van de (gemeenschappelijke of
aard-)elektroden Rood en Zwart.

Wit (hoog op het voorhoofd)
De uitleeswaarde Wit geeft de som van de huidimpedantie van de (gemeenschappelijke of
aard-)elektroden Wit en Zwart.

Kleurcodering
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Groen

Minder dan 4 kΩ: goed

Geel

4 tot 12 kΩ: redelijk

Rood

Slecht
Meer dan 12 kΩ.
Testen is niet mogelijk; de knop Start is uitgeschakeld; u kunt alleen op Stop
drukken.
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Indicatielampjes voor impedantietest

Balans
Geeft het verschil in huidimpedantie tussen de witte en de rode elektrode. Deze waarde moet
ook redelijk laag zijn (minder dan 4 kΩ):

Groen

Goed
0 tot 2 kΩ

Geel

Redelijk
2 tot 4 kΩ

Rood

Slecht
Meer dan 4 kΩ.
Testen is niet mogelijk; de knop Start is uitgeschakeld; u kunt alleen op Stop
drukken.

Als de impedantiewaarden te hoog zijn
1. Controleer of de elektrodekabel is aangesloten op AccuScreen.
2. Controleer of de elektroden correct zijn geplaatst.
3. Controleer of de huidlocaties schoon zijn.
Reinig de huidlocaties voor de drie elektroden grondig met water en een zachte doek voordat u gaat testen.
4. Breng zo nodig nieuwe elektroden aan om te zien of deze lagere impedantiewaarden geven.
1. Druk op de knop Start om de test te starten. (Afhankelijk van de configuratie van
uw apparaat kan de test automatisch starten als de indicatielampjes groen of geel
zijn.)

5.4.3

De ABR-test
De voortgang van de test wordt getoond in het display.

Een test tijdelijk onderbreken
• Druk zo nodig op de knop Pauze om de test te onderbreken, bijvoorbeeld wanneer de test goed verloopt maar plotseling wordt beïnvloed door lawaai of bewegingen.
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Als u op de knop Pauze drukt, worden de tot op dat moment geregistreerde gegevens opgeslagen. Dit voorkomt dat de geregistreerde gegevens worden beïnvloed
door lawaai of bewegingen.
Standaard kan de test telkens maximaal 5 minuten worden onderbroken. (De maximale pauzeduur kan worden geconfigureerd in AccuLink.)
•

Druk op de knop Start om de test te hervatten.

Een test stopzetten
• Druk zo nodig op de knop Stop om de test stop te zetten. De test wordt opgeslagen als een onvoltooide test.
Testgegevens
Toont welk oor wordt getest.

Eén oor testen

Binauraal testen

ABR
Toont de ABR-respons.

EEG
Is een indicatie van de amplitude van het totale geregistreerde potentiaal. Hoe
lager de waarde, hoe eenvoudiger de test zal zijn. Als de elektrodesignalen bijzonder hoog zijn (verstoringen, spierartefacten), worden de gemeten gegevens tijdens deze periode genegeerd.

Impedantie
Deze impedantiewaarden worden elke 20 seconden bijgewerkt en getoond.
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Testgegevens

Voortgang
Toont de verstreken tijd voor de huidige testfrequentie. Als voor de huidige frequentie geen Pass/Duidelijke respons wordt behaald, volgt er een time-out van
de testfrequentie. De max. tijdsduur is afhankelijk van de omgevingsruiscondities.
Als de testomstandigheden optimaal zijn, maar er geen respons wordt gemeten,
dan geeft de frequentie een time-out voordat de voortgangsbalk het einde bereikt.
De feitelijke test is te vergelijken met een race tussen Voortgang en ABR:
• Als Voortgang wint, is het resultaat Refer/Geen duidelijke respons.
•

Als ABR wint, is het resultaat Pass/Duidelijke respons.

Pauzeren
Druk hierop om de test tijdelijk te onderbreken.

Testduur voor baby's
Eén oor testen:
Ongeveer 1½ minuut bij zuigelingen met een normaal gehoor en in geluidsarme omstandigheden, maar sterk afhankelijk
van de algemene testomstandigheden.

Binauraal testen:
Ongeveer 3 minuten bij zuigelingen met een normaal gehoor en in geluidsarme omstandigheden, maar sterk afhankelijk
van de algemene testomstandigheden.

5.4.4

ABR-testresultaten
Wanneer de test voltooid is, worden de testgegevens opgeslagen en wordt het resultaat getoond in het scherm.
1. Zie Opties in de schermen met testresultaten ► 54 voor een beschrijving van de beschikbare knoppen.
2. Druk op de knop OK om terug te keren naar het menu Test.

Testresultaat Pass/Duidelijke respons
Als het resultaat Pass/Duidelijke respons is, wordt alleen de grafiek getoond.
•

Het resultaat Pass/Duidelijke respons geeft aan dat een auditieve hersenstamrespons op een breedbandstimulus van 30, 35, 40 of 45 dB nHL is gedetecteerd.
Deze methode test hoofdzakelijk de frequenties van 2 tot 4 kHz, die de belangrijkste akoestische informatie voor de spraakontwikkeling bevatten.

•
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Het resultaat Pass/Duidelijke respons garandeert dat aanzienlijk gehoorverlies in
deze frequenties kan worden uitgesloten met 99,5% betrouwbaarheid.
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Testresultaat Refer/Geen duidelijke respons
Als het resultaat Refer/Geen duidelijke respons is, worden de gedetailleerde resultaten onmiddellijk onder de grafiek weergegeven.
•

Het resultaat Refer/Geen duidelijke respons kan wijzen op aanzienlijk gehoorverlies.

•

Het resultaat Refer/Geen duidelijke respons kan ook het resultaat zijn wanneer
te veel elektrische ruis de respons overstemt.

Als het kind tijdens de test beweegt, zuigt of huilt, kan dit leiden tot te veel elektrische ruis. Andere elektrische apparaten
en tl-verlichting in de naaste omgeving kunnen eveneens elektrische storing veroorzaken.
Een goede aanwijzing hiervoor is wanneer de ABR-balk op het display zich dicht bij het criterium Pass/Duidelijke respons
bevindt, maar de test niet het resultaat Pass/Duidelijke respons heeft. Probeer in dat geval de testomstandigheden te verbeteren en herhaal de test.
Voordat u de patiënt verwijst voor follow-up is het raadzaam de testomstandigheden te verbeteren en de test te herhalen:
• Past de probe goed in de gehoorgang?
•

Zijn de elektroden correct geplaatst en passen ze goed? Ook als het apparaat de impedantiewaarden accepteert, loont
het vaak de moeite de impedantiewaarden en in het bijzonder de impedantieverschillen te verkleinen. De ruis in de
elektrodekabel is sterk afhankelijk van de impedantiewaarden.

•

Is de patiënt ontspannen en is er geen spierspanning? Elektrische spierartefacten kunnen ontstaan door niet-bewegende maar gespannen spieren (isometrische contractie). Controleer met name de nek op deze conditie.

•

Zijn er bronnen van elektrische ruis in de omgeving? Vooral door motoren aangedreven apparaten zoals pompen kunnen een hoog ruisniveau hebben, dat soms door het apparaat wordt geaccepteerd maar toch te hoog kan zijn, bijvoorbeeld als de respons een lage amplitude heeft. Het kan de moeite lonen om de test in een andere ruimte uit te
voeren.

•

Is er veel akoestisch geluid in de omgeving? Een hoog geluidsniveau kan de stimulus maskeren.

Onvoltooide test
Als de test is stopgezet, verschijnt er een foutbericht.
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5.5

Opties in de schermen met testresultaten
Testresultaatopties

Opmerking toevoegen
Als u opmerkingen aan de testresultaten wilt toevoegen, drukt u op de knop Opmerkingen. Dit brengt u
naar het scherm Opmerkingen, waar u vooraf ingestelde opmerkingen kunt selecteren of uw eigen opmerkingen kunt toevoegen. Zie Opmerkingen toevoegen aan een test ► 54.

Resultaten afdrukken
Zie Afdrukken ► 59.
Ander oor testen
Start de test in het andere oor.

Start
Druk op de knop Start als u de test wilt herhalen.

OK
Druk hierop om terug te keren naar het menu Test, zodat u het andere oor kunt testen of verder kunt gaan
met een ander type test.

1. Druk op de knop OK om terug te keren naar het menu Test.
Wanneer de test voor een bepaald oor is voltooid, verandert de knop Start voor weergave van
het resultaat.
De knoppen geven de beste, meest recente test weer. Druk op een bepaalde knop om het resultaat te bekijken.
–

Pass/Duidelijke respons

–

Refer/Geen duidelijke respons

–

Onvoltooid

2. De knop Binaurale test voor ABR-tests, indien getoond, verandert niet. Druk hierop om een
nieuwe binaurale test te starten.

5.6

Opmerkingen toevoegen aan een test
U kunt een opmerking selecteren in een lijst met standaardopmerkingen of een eigen opmerking toevoegen.
U kunt vooraf ingestelde opmerkingen bewerken via AccuLink en deze vervolgens downloaden naar AccuScreen.
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5.6.1

Een standaardopmerking toevoegen
1. Om een standaardopmerking toe te voegen, drukt u op de knop Opmerking toevoegen in het scherm Testresultaat.
Dit brengt u naar het scherm Opmerkingen. Als aan een test al opmerkingen zijn
toegevoegd, worden ze hier vermeld.
2. In het scherm Opmerkingen kunt u vooraf ingestelde opmerkingen selecteren die
van toepassing kunnen zijn op de patiënt of de testomstandigheden.
Opmerkingen kunnen worden geconfigureerd in AccuLink.

3. Nadat u een opmerking hebt geselecteerd, drukt u op OK om op te slaan.

5.6.2

Een nieuwe opmerking toevoegen
U kunt opmerkingen toevoegen via de schermen met individuele testresultaten en via het menu Test van de patiënt.
1. Om een opmerking toe te voegen, drukt u op de knop Opmerking toevoegen in
het scherm Opmerkingen.
Dit brengt u naar het scherm Opmerking toevoegen.
2. Voer een of meer opmerkingen in met behulp van de gegevensinvoerfuncties die
hieronder worden beschreven.
Zie ook Het toetsenbord gebruiken ► 76.
3. Wanneer u een opmerking in het veld hebt ingevoerd, drukt u op de knop OK om
deze op te slaan.

5.6.3

Opmerkingen weergeven
U kunt opmerkingen weergeven via de schermen met individuele testresultaten en via het menu Test van de patiënt.
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1. Om een opmerking weer te geven, drukt u op de knop Opmerking weergeven.
Dit brengt u naar het scherm Opmerking. Als aan een test al opmerkingen zijn toegevoegd, worden
ze hier vermeld.

5.7

De test voortzetten op het andere oor
1. Verzeker u ervan dat de probe schoon is voordat u het andere oor gaat testen. Zie ook Onderhoud en
reiniging ► 82.
2. Plaats de patiënt zo nodig in een andere positie om het andere oor te testen en plaats de probe in het
nieuwe te testen oor.
3. Druk op de knop Ander oor testen in het scherm met testresultaten.
De test start automatisch.

5.8

De testgegevens van een patiënt weergeven
Een patiënt die met AccuScreen is gescreend, krijgt het resultaat Pass/Duidelijke respons of Refer/Geen duidelijke respons.
•

Als het resultaat Pass/Duidelijke respons is, zijn geen verdere acties vereist.

•

Als het resultaat Refer/Geen duidelijke respons is, adviseren we om de patiënt opnieuw te testen. Als het resultaat
bij de patiënt opnieuw Refer/Geen duidelijke respons is, moet deze patiënt worden doorverwezen voor aanvullende
tests.

Zie ook DPOAE-testresultaten ► 46, TEOAE-testresultaten ► 41 en ABR-testresultaten ► 52.

5.9

Testweergave
U kunt de tests van een patiënt weergeven:
• vanaf het scherm Start;
•

vanaf het scherm Patiëntgegevens;

•

vanaf het menu Test van de patiënt.

Vanaf het scherm Start
1. Druk in het scherm Start op de knop Testweergave.
Hiermee wordt een patiëntenlijst geopend waaruit u een patiënt kunt selecteren.
2. Selecteer een patiënt. Dit brengt u naar het scherm Testweergave van de patiënt.
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Vanaf het scherm Patiëntgegevens
1. Gebruik zo nodig de in Een patiënt zoeken ► 26 beschreven functies om een patiënt te zoeken.
2. Druk op de knop met de naam van de patiënt die u wilt selecteren.
3. Druk in het scherm Patiëntgegevens op de knop Testweergave.
Dit brengt u naar het scherm Testweergave van de patiënt.

5.10

Het scherm Testweergave
Het scherm Testweergave toont de tests die zijn uitgevoerd bij een bepaalde patiënt.
De tests zijn gesorteerd op datum, met de meest recente tests bovenaan in de lijst.
1. Om meer tests, indien beschikbaar, weer te geven, drukt u op de pijlknoppen om
in de lijst omhoog of omlaag te schuiven.
Het scherm Testweergave toont u informatie over
–

het type van de tests die zijn uitgevoerd;

–

het oor waarop de test werd uitgevoerd;

–

de datum en het tijdstip waarop de test werd uitgevoerd.

De testresultaten
•

Pass/Duidelijke respons

•

Refer/Geen duidelijke respons

•

Onvoltooid

2. Om individuele testresultaten weer te geven of af te drukken, drukt u op het
resultaatpictogram. Dit brengt u naar een scherm met de resultaten van de test
die u wilt weergeven of afdrukken.
Ga voor een beschrijving van de individuele testresultaten naar:
–

TEOAE-testresultaten ► 41

–

DPOAE-testresultaten ► 46

–

ABR-testresultaten ► 52

3. Als u opmerkingen bij een testresultaat wilt weergeven, drukt u op de knop
Opmerkingen in het betreffende scherm met testresultaten.
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Quick Test
Met Quick Test kunt u een snelle test uitvoeren in alle testfuncties zonder dat u de test hoeft toe te wijzen aan een specifieke patiënt. Dit is handig als u AccuScreen wilt demonsteren of testen.

Opmerking • Deze testresultaten worden niet opgeslagen. Dat betekent dat de gegevens van deze tests niet beschikbaar zijn in de schermen Testweergave en Afdrukken..

6.1

Een Quick Test uitvoeren
1. Volg de instructies in Het testen voorbereiden ► 29, maar voeg geen nieuwe patiënt toe en wijs de test niet toe aan
een specifieke patiënt.
2. Druk op de knop Quick Test in het scherm Start.

Via het scherm Quick Test hebt u toegang tot de beschikbare testtypen in AccuScreen.

3. Druk op de knop Start naast de test die u wilt uitvoeren, voor het oor dat u hebt
geselecteerd voor de test.
Beschrijvingen van de afzonderlijke tests vindt u in:
–

De TEOAE-test ► 39

–

De DPOAE-test ► 43

–

De ABR-test ► 48

Opmerking • Deze testresultaten worden niet opgeslagen en kunnen niet worden afgedrukt.

58

MADSEN AccuScreen

7 Afdrukken

7

Afdrukken
U kunt alle resultaten rechtstreeks vanuit AccuScreen afdrukken op een labelprinter (zie Afdrukken vanuit AccuScreen ►
59).
Als er op uw pc een printer is aangesloten, kunt u de AccuScreen-resultaten ook afdrukken met behulp van de AccuLinksoftware (zie de gebruikershandleiding van AccuLink).

7.1

Afdrukken vanuit AccuScreen
Waarschuwing • Zorg er bij het afdrukken voor dat de patiënt niet in contact staat met AccuScreen, door eerst de
probe of kunstoren te verwijderen van het oor van de patiënt en alle elektroden los te koppelen.

Waarschuwing • Om te voldoen aan de veiligheidseisen voor medische apparatuur moet aansluiting op de printer
altijd buiten de directe patiëntomgeving plaatsvinden (op min. 1,5 m/5 ft afstand van de patiënt).

Opmerking • Testen is niet mogelijk wanneer AccuScreen in het dockingstation is geplaatst of op de printer is aangesloten.

Opmerking • Schakel AccuScreen niet uit tijdens het afdrukken. Doet u dit wel, dan kunnen de testgegevens verstoord
worden.

Opmerking • Als de labelprinter niet aangesloten of uitgeschakeld is, verschijnt er een foutbericht in het scherm.

Opmerking • Gebruik uitsluitend de aanbevolen labelprinter. AccuScreen herkent de labelprinter automatisch.

Opmerking • Druk niets vanuit AccuScreen af wanneer het statuslampje op de labelprinter "Afkoelen" of "Bufferoverloop" aangeeft.

Opmerking • Het AccuScreen-dockingstation mag niet gelijktijdig op zowel een pc als de labelprinter aangesloten zijn.

1. Verzeker u ervan dat het AccuScreen-dockingstation niet is aangesloten op een pc.
2. Sluit de kabel van de labelprinter aan op het dockingstation van AccuScreen en plaats AccuScreen in het dockingstation.
3. Schakel de printer in.
Koppel de labelprinter altijd los van het dockingstation voordat u het AccuScreen-dockingstation op een pc aansluit.
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De patiënt selecteren
1. Schakel AccuScreen in en druk op de knop Afdrukken in het scherm Start.
Dit brengt u naar de lijst Afdrukken.

2. Druk op de knop met de naam van de patiënt die u wilt selecteren. Zie Een patiënt zoeken ► 26 voor meer informatie.
Dit brengt u naar het scherm Testweergave.

Afdrukken
1. Om de volledige lijst van het scherm Testweergave af te drukken, drukt u in dit
scherm op de knop Afdrukken.
Patiëntspecifieke opmerkingen worden automatisch afgedrukt.
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2. Om naar een testresultaat te gaan, drukt op de knop Resultaat naast de test die
u wilt afdrukken.

3. Druk op de knop Afdrukken in het betreffende scherm Testresultaat.
Testspecifieke opmerkingen worden automatisch afgedrukt.

7.2

Afdrukken uit de labelprinter
De afdrukken tonen het volgende:
• De voor- en achternaam van de patiënt
•

Patiënt-ID

•

Testdatum

•

Naam van onderzoeker

•

Testtype

•

Resultaat linker- en/of rechteroor, datum en tijd

•

Algemene opmerkingen met betrekking tot de patiënt staan onder aan de afdruk.
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Alle resultaten
De meest recente en beste resultaten van alle tests die bij deze patiënt
zijn uitgevoerd, worden gecombineerd in één afdruk.
• TEOAE-resultaten
•

DPOAE-resultaten

•

ABR-resultaten

Als er voor een specifiek testtype geen resultaten zijn, wordt het testtype
niet vermeld.

Resultaten van één test
Het meest recente resultaat wordt afgedrukt.
Pass/Duidelijke respons
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Refer/Geen duidelijke respons
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Legenda
Legenda

L

•

Linkeroor

R

•

Rechteroor

C

•

Er zijn opmerkingen met betrekking tot een specifieke test. Als u deze opmerkingen wilt weergeven, moet
u het resultaat van die ene test afdrukken.
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Kwaliteitstesten
Via het menu Kwaliteitstesten kunt u de op AccuScreen aangesloten probe en kabels testen.
We raden u aan de probe en de kabels aan het begin van elke werkdag te testen.

Opmerking • Houd u altijd aan de lokale voorschriften en procedures.

8.1

Kwaliteitstesten uitvoeren
1. Druk op de knop Kwaliteitstesten in het scherm Start.

2. Via het menu Kwaliteitstesten hebt u toegang tot de beschikbare kwaliteitstesten
in AccuScreen:
•

Probe
Probetest ► 64

•

Elektrodekabel
Elektrodekabeltest ► 66

•

Kunstoorkabel
Kunstoorkabeltest ► 67

•

Gecombineerd (elektrodekabel – kunstoorkabel)
Gecombineerd (elektrodekabel – kunstoorkabel) ► 69

8.2

Probetest
Test de probe elke dag voor u begint met het uitvoeren van tests bij patiënten, om te controleren of deze correct werkt.

Let op • Verzeker u ervan dat de probetip is gereinigd en ontsmet voordat u deze in de testopening steekt. Zie De ingebouwde testopening reinigen en ontsmetten ► 86.

U kunt de probetest op twee manieren starten:
• De probetest uitvoeren ► 65; hiervoor steekt u de probe simpelweg in de testopening van AccuScreen.
•
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Vanuit het menu Kwaliteitstesten ► 66
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8.2.1

De probetest uitvoeren
1. Plaats de probetip zonder oortip in de testopening.
De test start automatisch.

Opmerking • De probetest start niet automatisch wanneer bijvoorbeeld een patiënt wordt aangemaakt.

Als de probe correct werkt, verschijnt het bericht Probe OK.

Als de probe niet correct werkt, verschijnt het bericht Probe mislukt.
U ziet ook een lijst van mogelijke fouten.

2. Druk op de knop OK om het resultaat van de test te bevestigen.
Herhaal de test indien nodig.
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8.2.2

Vanuit het menu Kwaliteitstesten
1. Plaats de probetip zonder oortip in de testopening op het apparaat of in een
externe testopening.
2. Druk op de knop Probe in het scherm Kwaliteitstesten.
3. Zie De probetest uitvoeren ► 65 voor meer informatie.

8.3

Elektrodekabeltest
Test de elektrodekabel elke dag voordat u begint met het uitvoeren van tests bij patiënten, om te controleren of de kabel
correct werkt.
1. Klem de elektrodeklemmen op de metalen staafjes van de ABR-tester.

2. Druk op de knop Elektrodekabel in het scherm Kwaliteitstesten.

Als de elektrodekabels correct werken, verschijnt het bericht Elektrodekabel OK.
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Als een elektrodekabel niet correct werkt, verschijnt het bericht Elektrodekabel
mislukt.

3. Druk op de knop OK om het resultaat van de test te bevestigen.

8.4

Kunstoorkabeltest
Elke dag voordat u begint met het uitvoeren van tests bij patiënten, moet u de kunstoorkabel testen om te controleren of
die correct werkt. De kunstoorkabeltest bestaat uit twee onderdelen:
1. Een automatische test om te controleren of er scheuren zijn in de kabel.
2. Een handmatige luistertest om te controleren of de kunstooradapters niet verstopt zijn.

Automatische test
1. Steek de kunstooradapters in de aansluitpunten aan weerszijden van de ABR-tester.

2. Druk op de knop Kunstoorkabel in het scherm Kwaliteitstesten.
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Als het bericht Kunstoor OK verschijnt, werken de kunstoorkabels correct.

Als het bericht Kunstoor mislukt verschijnt, werkt minstens één kunstooradapter
of kunstoorkabel niet correct.

3. Druk op de knop OK om het resultaat te bevestigen.

Handmatige luistertest
1. Verwijder de kunstooradapters uit de ABR-tester.

Let op • Trek niet aan de kabel om een kunstooradapter te verwijderen. Pak in
plaats daarvan de kunstooradapter vast.
2. Druk, terwijl u naar de rechter (rode) kunstooradapter luistert, op de knop Kunstoorkabel in het scherm Kwaliteitstesten.
3. Zorg ervoor dat u de ABR-stimulus kunt horen.

Let op • Plaats de kunstooradapter niet in de gehoorgang!

Opmerking • Uw AccuScreen kan aangeven dat de test mislukt is. Dit is normaal omdat de test in de openlucht en niet in een ABR-tester wordt uitgevoerd.
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4. Druk op de knop OK om te bevestigen.
5. Druk, terwijl u naar de linker (blauwe) kunstooradapter luistert, op de knop Kunstoorkabel in het scherm Kwaliteitstesten.
6. Zorg ervoor dat u de ABR-stimulus kunt horen.
7. Druk op de knop OK om te bevestigen.
Als u het ABR-stimulusgeluid via beide kunstooradapters kunt horen, werken ze correct.
Als u geen geluid kunt horen uit een of beide kunstooradapters, zijn de adapters mogelijk verstopt of defect. Gebruik deze
kunstooradapters niet voor screening.

8.5

Gecombineerd (elektrodekabel – kunstoorkabel)
Voer elke dag, voor u begint met het uitvoeren van tests bij patiënten, een test uit op de elektrodekabel en de kunstoorkabels om te controleren of deze correct werken. De gecombineerde test bestaat uit twee onderdelen:
1. Een automatische test om te controleren of er scheuren zijn in de kunstoorkabel of de elektrodekabel.
2. Een handmatige luistertest om te controleren of de kunstooradapters niet verstopt zijn.

Automatische test
1. Klem de elektrodeklemmen op de metalen staafjes van de ABRtester.
2. Steek de kunstooradapters in de aansluitpunten aan weerszijden
van de ABR-tester.

3. Druk op de knop Gecombineerd in het scherm Kwaliteitstesten.
Als het bericht Alle tests OK verschijnt, werken de elektrodekabels en kunstoorkabels correct.
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Als het bericht Test MISLUKT verschijnt, werken een of meer
elektrodekabels en/of kunstoorkabels niet correct.

4. Druk op de knop OK om het resultaat van de test te bevestigen.

Handmatige luistertest
1. Verwijder de kunstooradapters uit de ABR-tester.

Let op • Trek niet aan de kabel om een kunstooradapter te verwijderen. Pak in
plaats daarvan de kunstooradapter vast.
2. Druk, terwijl u naar de rechter (rode) kunstooradapter luistert, op de knop Kunstoorkabel in het scherm Kwaliteitstesten.
3. Zorg ervoor dat u de ABR-stimulus kunt horen.

Let op • Plaats de kunstooradapter niet in de gehoorgang!

Opmerking • Uw AccuScreen kan aangeven dat de test mislukt is. Dit is normaal omdat de test in de openlucht en niet in een ABR-tester wordt uitgevoerd.
4. Druk op de knop OK om te bevestigen.
5. Druk, terwijl u naar de linker (blauwe) kunstooradapter luistert, op de knop Kunstoorkabel in het scherm Kwaliteitstesten.
6. Zorg ervoor dat u de ABR-stimulus kunt horen.
7. Druk op de knop OK om te bevestigen.
Als u het ABR-stimulusgeluid via beide kunstooradapters kunt horen, werken ze correct.
Als u geen geluid kunt horen uit een of beide kunstooradapters, zijn de adapters mogelijk verstopt of defect. Gebruik deze
kunstooradapters niet voor screening.
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Opmerking • De automatische tests moeten altijd worden uitgevoerd met de kunstooradapters aangesloten op de
ABR-tester. Als een automatische test wordt uitgevoerd terwijl de kunstooradapters niet op de ABR-tester zijn aangesloten, kan de test mislukken, ook al werkt de kabel helemaal correct.
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Instellingen AccuScreen
U kunt uw AccuScreen configureren via het menu Instellingen van AccuScreen en via AccuLink.

AccuScreen
Via het menu Instellingen van AccuScreen kunt u:
•

de tijd- en datuminstelling wijzigen;

•

de taalinstelling wijzigen;

•

de geluidsinstellingen wijzigen;

•

de helderheid van het display wijzigen;

•

systeeminformatie weergeven.

AccuLink
Instellingen die u via AccuLink kunt configureren, worden beschreven in de gebruikershandleiding van AccuLink.

9.1

Het menu Instellingen
Via het menu Instellingen kunt u de basisinstellingen van AccuScreen wijzigen en gegevens over AccuScreen en de geïnstalleerde AccuLink weergeven.
1. Druk op de knop Instellingen in het scherm Start.

Via het menu Instellingen hebt u toegang tot de beschikbare instellingen in AccuScreen.
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9.2

Tijd en datum instellen
1. Druk op de knop Tijd en datum in het scherm Instellingen.
U kunt de datum instellen in het bovenste deel van het scherm Instellingen en de
tijd in het onderste deel van het scherm Instellingen.

Opmerking • Als u het scherm Tijd en datum afsluit door op de knop OK te drukken, worden de seconden ingesteld op nul.

2. Druk op de pijlen om de dag (DD), de maand (MM), het jaar (JJJJ), het uur (UU) en
de minuten (MIN) te selecteren.

3. Druk op de knop Tool om de notatie van datum en tijd te wijzigen.

–

Datumnotatie
Selecteer in de lijst hoe u de datuminstelling wilt weergeven in het scherm.

–

Tijdnotatie
Selecteer in de lijst hoe u de tijdinstelling wilt weergeven in het scherm.

MADSEN AccuScreen

73

9 Instellingen AccuScreen

9.3

Taal instellen
1. Druk op de knop Taal in het scherm Instellingen.
2. Om de taal op AccuScreen te wijzigen, drukt u op de knop met de gewenste taal.

Opmerking • Uw scherm met de beschikbare talen wijkt mogelijk af van het hier
getoonde scherm.

9.4

Geluid instellen

1. Druk op de knop Geluid in het scherm Instellingen.
U kunt geluiden voor het drukken op knoppen en testresultaten in- en uitschakelen
door te drukken op de betreffende knop.

Geluid aan
–

Toetsgeluid
Als u op een knop drukt, hoort u een geluid (klik).

–

Resultaatgeluid
Aan het einde van de test hoort u een geluid voor Pass/Duidelijke respons of Refer/Geen duidelijke respons.

Geluid uit
Geeft aan dat het geluid is uitgeschakeld.
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9.5

Helderheid display

1. Druk op de knop Helderheid display in het scherm Instellingen.
U kunt de helderheid van het display wijzigen door te drukken op de knoppen aan
weerszijden van de groene balk.

Opmerking • Een hoog helderheidsniveau beïnvloedt het energieverbruik van
AccuScreen.

9.6

–

Maakt het display donkerder

–

Maakt het display lichter

–

Druk op de knop Standaard om de standaardinstellingen voor de helderheid van het display te
gebruiken.

Systeeminformatie
1. Druk op de knop Systeeminfo in het scherm Instellingen om informatie weer te
geven over:
–

Firmwarerelease

–

Hardwareversie en serienummer;

–

Volgende servicebeurt AccuScreen

–

Aangesloten probe

–

Volgende servicebeurt voor de aangesloten probe

–

Geheugengebruik
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Gegevens beheren in AccuScreen

10.1

Gegevens invoeren in AccuScreen

10.1.1

Het toetsenbord gebruiken
Selecteer tekens en/of cijfers via het toetsenbord om gegevens in te voeren of te bewerken.
Functies voor gegevensinvoer
•

Om een hoofdletter in te voeren, drukt u eerst op de Shift-pijl. Wanneer u één teken hebt
ingevoerd, keert het toetsenbord terug naar kleine letters.
Het eerste teken in een veld is altijd een hoofdletter.

•

Druk tweemaal
om alleen hoofdletters in te voeren.

•

Druk eenmaal
om terug te keren naar kleine letters.

Knop voor speciale tekens
• Selecteer om speciale tekens in te voeren (wanneer het toetsenbord standaardtekens weergeeft).
•

Selecteer om standaardtekens in te voeren (wanneer het toetsenbord speciale tekens weergeeft).

Knop voor cijfers en symbolen
• Selecteer om cijfers of symbolen in te voeren (wanneer het toetsenbord standaardtekens
weergeeft).
•

Selecteer om standaardtekens in te voeren (wanneer het toetsenbord speciale cijfers en symbolen weergeeft).

•

Spatie
Selecteer om een spatie in te voeren.

•

Druk om de cursor in het veld naar links of naar rechts te verplaatsen.

•

Wanneer u de gegevens hebt ingevoerd, drukt u op de knop OK om te bevestigen.
Dit brengt u naar het volgende verplichte veld.
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10.2

Functieknoppen
In AccuScreen kunt u diverse functies uitvoeren, zoals zoeken naar patiënten, testgeschiedenis van patiënten weergeven, schuiven in lijsten, enz.
De beschikbare functies worden getoond in de functiebalk van de AccuScreen-schermen.
Deze functies verschillen van scherm tot scherm.
•

Om deze functies uit te voeren, hoeft u enkel op de betreffende knop te drukken.

Functieknoppen
•

•

Patiënt zoeken
–

Druk op de knop.

–

Voer de naam van de patiënt in.

–

Druk op de knop OK om de zoekopdracht te starten.

Sorteervolgorde wijzigen
–

Druk op de knop. Druk zo nodig herhaaldelijk tot de lijst is gesorteerd op basis
van de gewenste categorie.

•

Schuif om meer/de volgende pagina/de volgende patiënten in de lijst te zien.

•

Testweergave
–

MADSEN AccuScreen

Druk op de knop om de lijst met tests van de patiënt weer te geven.
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10.3

Algemene knoppen
De beschikbare hoofdfuncties worden getoond in de voetbalk van de AccuScreenschermen.
•

Om deze functies uit te voeren, hoeft u enkel op de betreffende knop te drukken.

Algemene knoppen
•

Terugkeren naar het vorige scherm

•

Help

•

Naar het scherm Start gaan

•

OK/Bevestigen/Opslaan/Naar het volgende veld gaan/Naar het volgende scherm
gaan

•

Schakelen tussen zoekcriteria
–

10.4

Druk op de knop. Druk zo nodig herhaaldelijk tot de gewenste categorie
wordt getoond. De categorie wordt boven aan het scherm weergegeven met
grijze letters.

Gegevens verwijderen
Indien nodig kan de systeembeheerder AccuScreen zo instellen dat gegevens automatisch worden verwijderd nadat ze zijn
overgebracht naar AccuLink. Zie de gebruikershandleiding van AccuLink.

10.4.1

Eén patiënt verwijderen
1. Om één patiënt te verwijderen, drukt u op de knop Verwijderen in het scherm
Start.
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Dit brengt u naar het menu Verwijderen.
2. Druk op de knop Eén patiënt.

Dit brengt u naar het scherm Patiënt verwijderen, waar u de naam van de te verwijderen patiënt kunt selecteren in de lijst.
3. Druk op de knop met de naam van de patiënt die u wilt verwijderen of zoek naar
een patiënt volgens de aanwijzingen in Een patiënt zoeken ► 26.

U wordt gevraagd te bevestigen dat u deze patiënt wilt verwijderen.
Alle testresultaten voor deze patiënt worden verwijderd.
4. Druk op de knop Start om naar het scherm Start te gaan.

10.4.2

Op datum verwijderen
1. Om een groep patiënten op basis van de datum te verwijderen, drukt u op de
knop Verwijderen in het scherm Start.
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Dit brengt u naar het menu Verwijderen.
2. Druk op de knop Op datum.

Dit brengt u naar het scherm Patiënten zonder activiteit gedurende
3. Selecteer de periode, gerekend vanaf de datum van vandaag, waarbinnen u patiënten zonder enige activiteit wilt verwijderen.
4. Druk op de knop Bevestigen om uw keuze te bevestigen.

U wordt gevraagd te bevestigen dat u deze groep wilt verwijderen.
Alle testresultaten voor de geselecteerde groep patiënten worden verwijderd.

5. Druk op de knop Start om naar het scherm Start te gaan.

10.4.3

Alle patiënten verwijderen
1. Om alle patiënten te verwijderen, drukt u op de knop Verwijderen in het scherm
Start.

80

MADSEN AccuScreen

10 Gegevens beheren in AccuScreen

Dit brengt u rechtstreeks naar het menu Verwijderen.
2. Druk op de knop Alle patiënten.

U wordt gevraagd te bevestigen dat u alle patiënten wilt verwijderen.
Alle testresultaten voor alle patiënten worden verwijderd.

10.5

Geheugen vol
Waarschuwing wegens gebrek aan geheugen
Wanneer de opslagruimte voor patiëntgegevens 80% vol is, ontvangt u een waarschuwing wegens gebrek aan geheugen.
1. Bepaal of u gegevens wilt verwijderen of gegevens wilt overzetten naar AccuLink, voordat het geheugen vol is.

Geheugen vol
Als het geheugen vol raakt, verschijnt er op het scherm een waarschuwing dat de 10 oudste patiënten uit AccuScreen zullen worden verwijderd.
1. Klik op Ja om de 10 oudste patiëntendossiers te verwijderen of klik op Annuleren om de gegevens te bewaren, bijvoorbeeld als u patiënten handmatig wilt verwijderen of gegevens naar AccuLink wilt verzenden voordat u ze verwijdert.
Het uitvoeren van nieuwe metingen is niet mogelijk totdat u een aantal patiëntgegevens uit AccuScreen hebt verwijderd.
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11

Onderhoud en reiniging

11.1

De probetip en het probehuis
Volg de procedures voor infectiepreventie die zijn vastgelegd voor uw werkomgeving.

Waarschuwing • Plaats de probetip nooit in de gehoorgang zonder een schone oortip.

Hoewel de probetip gewoonlijk niet in contact komt met de huid of de afscheiding in de gehoorgang, omdat de probetip
wordt bedekt door de oortip, moet u de kanalen in de probetip na elk gebruik van de probe controleren. Zelfs kleine hoeveelheden oorsmeer of vernix kunnen de kanalen van de probe blokkeren of zich vastzetten op de probetip.

Waarschuwing • Vervang de probetip zo nodig door een nieuwe.

Opmerking • Voer probetips af volgens de lokale voorschriften.

11.1.1

De probetip reinigen en ontsmetten
Verwijder de oorprobe uit het oor van de patiënt en verwijder de wegwerpoortip van de probetip voordat u de probe reinigt.

Let op • Houd u altijd aan de lokale hygiënenormen.

Zie Hygiënische voorzorgsmaatregelen ► 33.

De probetip
–
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Verwijder de probetip van de probe.
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–

Gebruik de reinigingsdraad om de geluidskanalen van de probetip vanaf de
achterzijde te reinigen.

Opmerking • Vergeet niet om de reinigingsdraad te reinigen wanneer deze uit de
probetip steekt.

Vergeet niet de reinigingsdraad na elk gebruik te ontsmetten overeenkomstig lokale
procedures.

Ontsmettingsprocedures voor de probetip
Het materiaal waaruit de probetip is samengesteld, is bestand tegen heel wat temperatuur- en chemische invloeden.
Volg de volgende stappen om de probetip te ontsmetten:
•

Reinig de probetip en dompel deze vervolgens in een bad van 70-90% ethanol of isopropanol gedurende 10-30 minuten (contacttijd).

Spoel na ontsmetting de probetip grondig met gewoon water.
Indien uw procedure voor infectiebeheersing sterilisatie in autoclaaf voorschrijft, ga na of de probetip niet is vervormd als
gevolg van deze procedure.
Zorg dat de geluidskanalen volledig droog zijn voordat u de tip weer op het probehuis
plaatst. Gebruik zo nodig een nieuwe probetip.

11.1.2

Het probehuis reinigen
Belangrijk • Neem voor periodieke reiniging van het probehuis contact op met een erkende onderhoudsdienst.

Let op • Het probehuis bevat gevoelige onderdelen. Reinig de geluidsopeningen in het probehuis nooit mechanisch of
met vloeistoffen. Doet u dit wel, dan kan de probe worden beschadigd.

Let op • Zelfs de geringste hoeveelheid vocht kan achtergebleven oorsmeer oplossen en de gevoelige onderdelen in het
probehuis verontreinigen.

–

Gebruik een vochtig doekje met alcohol om het oppervlak regelmatig te reinigen.

Let op • Stel onderdelen van de oorprobe nooit bloot aan ultrasone reinigingsoplossingen of machines.
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11.1.3

Kalibratie probe
De probe van AccuScreen wordt vóór levering gekalibreerd in de fabriek. Daardoor kan de tijd tot aan de volgende kalibratiedatum korter zijn dan een heel jaar. Deze datum staat vermeld op het kalibratiecertificaat dat bij uw AccuScreen
wordt geleverd.
De eerste keer dat u de probe op AccuScreen aansluit en een test uitvoert, wordt de kalibratiedatum zo ingesteld dat het
nog een jaar duurt tot aan de volgende kalibratie.
Om de datum voor de volgende kalibratie weer te geven, selecteert u Instellingen > Systeeminfo. Voordat u de eerste
test uitvoert, zal het datumveld leeg zijn.

Kalibratiefrequentie
De probe moet jaarlijks worden gekalibreerd door een erkende onderhoudsdienst in een erkende werkplaats.

11.2

Oortips
Oortips zijn wegwerpartikelen en mogen niet worden gereinigd.

Opmerking • Voer oortips af volgens de lokale voorschriften.

11.3

De kunstoorkabel

11.3.1

De kunstoorkabel reinigen
Plaats de kunstoren voor gebruik altijd op de kunstooradapters om te voorkomen dat de kunstooradapters in contact
komen met de patiënt. De kunstoren zijn werpwerpartikelen en mogen slechts bij één patiënt worden gebruikt.
Als er risico van kruisinfectie bestaat, moet u de adapters reinigen. Zo niet, dan reinigt u de adapters aan het einde van de
dag.
1. Koppel de kunstoorkabel los van AccuScreen.

Let op • Dompel de kunstoorkabel nooit onder in vloeistof.

2. Reinig de kunstoorkabel en de kabelstekker na elke patiënt of wanneer het oppervlak duidelijk verontreinigd is.
Gebruik een steriel alcoholdoekje om het oppervlak te reinigen en wacht tot de kunstoorkabel en de kabelstekker volledig droog zijn.

Opmerking • Een steriel alcoholdoekje bevat gewoonlijk isopropanol 70%. Het is belangrijk dat het ontsmettingsmiddel contact maakt met het oppervlak gedurende de door de fabrikant van het ontsmettingsmiddel
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gespecificeerde tijd, om de effectiviteit van het middel te waarborgen.

11.3.2

Kalibratie kunstoorkabel
De kunstoorkabel van MADSEN AccuScreen wordt vóór levering gekalibreerd in de fabriek.

Kalibratiefrequentie
De kunstoorkabel moet jaarlijks worden gekalibreerd door een erkende onderhoudsdienst in een erkende werkplaats.

11.4

AccuScreen reinigen
•

Schakel AccuScreen uit en koppel het apparaat los van een eventuele externe voedingsbron voor u het reinigt.

•

Koppel de kabels los van AccuScreen.

•

Gebruik een met reinigingsmiddel vochtig gemaakte tissue om het oppervlak van het apparaat te reinigen.

Vermijd voor een maximale levensduur van de behuizing de volgende chemische stoffen:
•

Isopropylalcohol, 70%

•

Ethanol, > 40% geconcentreerd

•

Formaldehyde

•

Dichloor-meta-xylenol 5-10%

Als ontsmetting van AccuScreen noodzakelijk wordt geacht, zijn er enkele alternatieven beschikbaar, namelijk reinigingsmiddelen die de volgende stoffen bevatten:
•

Waterstofperoxide, 3%, 30%

•

Perazijnzuur 0,5-5%

•

Natriumhypochloriet 1-10%

•

Glutaaraldehyde 2-5%

•

Ortho-ftalaldehyde (ook bekend als OPA) 0,5-2%

•

Chloorhexidinegluconaat 2-4%

Let op • Zorg dat er geen vocht kan binnendringen in de probe, de aansluitpunten (gegevensinterfaceconnector en probestekkers) of de testopening.

Let op • Dompel AccuScreen nooit onder in water of andere reinigingsoplossingen.

Let op • Als er andere reinigingsmiddelen worden gebruikt dan de middelen die in de gebruikershandleiding worden
aanbevolen, kan er schade aan het apparaat ontstaan (zoals spanningsscheuren in voorgevormde kunststof).
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85

11 Onderhoud en reiniging

11.4.1

De ingebouwde testopening reinigen en ontsmetten
Gebruik zo nodig een tissue die is bevochtigd met een van de in sectie 11.4 aanbevolen ontsmettingsmiddelen, om het
ingangsoppervlak van de testopening te reinigen.

Let op • Zorg dat er geen vloeistof in de testopening komt.

Als de testopening is verontreinigd met deeltjes van de probetip moet u ervoor zorgen dat de testopening niet kan worden gebruikt, bijvoorbeeld door deze af te plakken. Neem vervolgens contact op met een erkende onderhoudsdienst om
de testopening te reinigen en/of te vervangen.

11.5

Veiligheid en onderhoud van de batterij

11.5.1

Veiligheidsinformatie
Explosiegevaar

Waarschuwing • Houd de batterij uit de buurt van warmte en open vuur, en gooi de batterij niet in vuur, aangezien
deze hierdoor kan ontploffen.

Waarschuwing • Bij verkeerde behandeling kan de in dit apparaat gebruikte batterij gevaar voor brand of chemische
brandwonden veroorzaken. U mag de batterij niet demonteren, verwarmen boven 60 °C (140 °F) of verbranden.

11.5.2

86

•

Door onjuiste behandeling, een te hoge laadstroom of verwisseling van de polen kan de batterij worden overbelast of
vernietigd.

•

U mag de batterij niet openen, wijzigen of demonteren.

•

Laat de batterij niet in contact komen met metalen voorwerpen.

•

De batterijpolen mogen nooit worden kortgesloten.

De levensduur verlengen
•

Gebruik uitsluitend het batterijtype, het dockingstation en de lader zoals vermeld in Voeding en batterij ► 100 en 1077-dockingstation ► 100.

•

Laad de batterij waar mogelijk bij kamertemperatuur.

•

Zorg dat u de batterij niet laat vallen of blootstelt aan krachtige schokken.

•

Bewaar de batterij in een koele en droge plaats.

•

Houd de batterijpolen schoon. Reinig zo nodig met een zachte doek.
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Batterij vervangen
De maximale batterijcapaciteit neemt geleidelijk af door een groot aantal laad- en ontlaadcycli en door veroudering. We
raden u aan om de batterij eens in de 12 tot 18 maanden te vervangen.
Het tijdstip waarop een nieuwe batterij moet worden geplaatst, is afhankelijk van het gebruikspatroon en de vereiste batterijcapaciteit.

11.5.3

Gebruikte batterijen afvoeren
Opmerking • Li-ionbatterijen zijn recyclebaar!

Let op • Voer gebruikte batterijen zo snel mogelijk af.

Let op • Buiten het bereik van kinderen houden.

Let op • Demonteer batterijen niet en gooi ze niet in het vuur.

Milieubescherming
•

Wanneer de Li-ionbatterij niet meer goed oplaadt, moet u de batterij afvoeren volgens de plaatselijke milieuvoorschriften of inleveren bij uw leverancier.
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App. 1

Normen en veiligheid

Deze handleiding bevat informatie en waarschuwingen die moeten worden opgevolgd om de veilige werking van AccuScreen te garanderen. Regels en voorschriften van lokale overheden moeten, indien van toepassing, altijd worden opgevolgd.

App. 1.1

Symbolen AccuScreen
Symbool

Definitie
Volg de gebruiksaanwijzing op

Toegepast onderdeel type BF
Voldoet aan de eisen voor type BF van IEC 60601-1.
MEDISCH – Toegepaste stroom-/energieapparatuur met betrekking tot gevaar voor elektrische schokken,
brand en mechanische risico's uitsluitend in overeenstemming met:
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
IEC 60601-2-40:2016
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1-6:11(R16)
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-2-40:17
CE-markering van conformiteit
Markering die aangeeft dat het product voldoet aan de geldende voorschriften en richtlijnen voor de Europese Economische Ruimte.
Elektronisch apparaat dat valt onder Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4
juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
Alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's moeten afzonderlijk worden ingezameld
aan het eind van hun levenscyclus. Deze eis is van toepassing in de Europese Unie. Gooi deze producten
niet weg als ongescheiden huishoudelijk afval.
U kunt uw apparaat en de accessoires terugsturen naar Natus of een Natus-leverancier. U kunt ook contact
opnemen met de plaatselijke overheid voor advies over de afvoer.
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Symbolen op accessoires
Symbool

Definitie
Niet-steriel product.

Niet opnieuw gebruiken.
Duidt op een medisch hulpmiddel dat bedoeld is voor eenmalig gebruik of voor gebruik bij slechts één patiënt tijdens één procedure.

App. 1.3

Symbolen op het dockingstation
Symbool

Definitie
Volg de gebruiksaanwijzing op

Gelijkstroom
Geeft aan dat het apparaat uitsluitend geschikt is voor gelijkstroom.
CE-markering van conformiteit
Markering die aangeeft dat het product voldoet aan de geldende voorschriften en richtlijnen voor de Europese Economische Ruimte.
Elektronisch apparaat dat valt onder Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli
2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
Alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's moeten afzonderlijk worden ingezameld
aan het eind van hun levenscyclus. Deze eis is van toepassing in de Europese Unie. Gooi deze producten niet
weg als ongescheiden huishoudelijk afval.
U kunt uw apparaat en de accessoires terugsturen naar Natus of een Natus-leverancier. U kunt ook contact
opnemen met de plaatselijke overheid voor advies over de afvoer.

App. 1.4

Waarschuwingen – AccuScreen
Waarschuwing • De volgende omstandigheden of praktijken kunnen leiden tot mogelijk letsel of gevaar voor de patiënt en/of de gebruiker:

•

Sluit tijdens het testen geen externe apparaten (bv. een printer) op AccuScreen aan.

•

Als AccuScreen tijdens een operatie wordt gebruikt, mogen de probe en de aansluitstekkers niet in contact komen
met geleidende voorwerpen of aarde.
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•

Het aansluitpunt voor de probe is bedoeld om de probe of het kunstoor aan te sluiten op AccuScreen. Op dit aansluitpunt mag geen enkel ander apparaat worden aangesloten.

•

AccuScreen mag niet worden gebruikt tijdens het gebruik van:
–

chirurgische HF-apparatuur;

–

pacemakers;

–

defibrillatoren;

–

andere elektrische stimulatoren.

•

AccuScreen mag niet worden gebruikt in combinatie met hoogfrequente chirurgische apparatuur, aangezien dit kan leiden tot brandwonden op de plaats van de elektrische stimulator van de biopotentiaalelektroden en mogelijke schade
aan de elektrische stimulator of biologische versterkers.

•

Geleidende delen van elektroden en hun aansluitingen, waaronder de neutrale elektrode, mogen geen contact maken
met andere geleidende onderdelen of aarde.

•

Voorkom dat per ongeluk contact kan wordt gemaakt tussen aangesloten, maar niet gebruikte aangebrachte onderdelen en andere geleidende onderdelen, waaronder onderdelen die zijn aangesloten op de aardverbinding.

•

Berg AccuScreen niet op en gebruik het niet bij een temperatuur of vochtigheid die buiten het bereik valt dat is
gespecificeerd onder Technische specificaties, Bedrijfsomgeving.

•

Gebruik het instrument niet in de aanwezigheid van brandbare anesthetica (gassen).

•

Geen enkel onderdeel mag worden gegeten, verbrand of op een andere manier worden gebruikt dan voor audiometrie.

•

We raden u aan om AccuScreen en de probe jaarlijks te kalibreren. Verder raden we aan om een kalibratie te laten uitvoeren wanneer de apparatuur mogelijk beschadigd is.

•

Om veiligheidsredenen en vanwege de invloed op EMC moeten op de uitgangscontacten van de apparatuur aangesloten accessoires identiek zijn aan het bij het systeem geleverde type.

•

Wegwerpartikelen zoals oortips mogen niet opnieuw worden gebruikt en moeten na elke patiënt worden vervangen
om kruisbesmetting te voorkomen.

•

We adviseren om het apparaat niet samen met andere apparatuur te stapelen of in een slecht geventileerde ruimte
te plaatsen, omdat dit de werking van het apparaat kan verstoren. Controleer of de werking van het apparaat niet
wordt verstoord wanneer u het met andere apparatuur stapelt of ernaast plaatst.

•

Gebruik van apparatuur van deze klasse in een huiselijke omgeving is toegestaan onder de bevoegdheid van een professionele gezondheidswerker.

•

Ongewenste ruis kan optreden als AccuScreen is blootgesteld aan een sterk stralingsveld, en dergelijke ruis kan het
testproces verstoren. Vele soorten elektrische apparaten, bv. mobiele telefoons, kunnen stralingsvelden genereren.
We raden u aan om het gebruik van dergelijke apparaten in de buurt van AccuScreen te beperken.

•

De RF-straling van AccuScreen is erg laag en zal waarschijnlijk geen storing veroorzaken in andere elektronische apparatuur in de omgeving, maar er kan wel sprake zijn van negatieve effecten of verlies van functionaliteit als deze apparaten dicht bij AccuScreen worden geplaatst.

•

Zorg dat de pc en het dockingstation zich niet binnen het bereik van de patiënt bevinden.
•
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Wanneer een elektrisch medisch systeem wordt gemonteerd, moet de persoon die de montage uitvoert er rekening mee houden dat aansluiting van andere apparatuur die niet voldoet aan dezelfde veiligheidsvereisten als dit product, kan leiden tot een verlaging van het algehele veiligheidsniveau van
het systeem.
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•

App. 1.5

In de Verenigde Staten mag dit apparaat onder de federale wetgeving uitsluitend worden verkocht door of op voorschrift van een bevoegde arts.

Waarschuwingen – dockingstation
•

App. 1.6

Normen en veiligheid

Gebruik uitsluitend voedingen zoals aangegeven onder Technische specificaties, Netadapter.

Garantie
Voor uw AccuScreen geldt een garantie op materiaal- en fabricagefouten. De werking volgens de specificaties van de fabrikant is gegarandeerd gedurende 2 volledige jaren vanaf de aankoopdatum.
De garantie geldt niet voor de batterij, aan slijtage onderhevige onderdelen en wergwerpartikelen.
Deze garantie is alleen van toepassing op instrumenten die zijn gekocht bij erkende dealers of vertegenwoordigers. De
koper moet het instrument terugbrengen naar een erkende dealer of vertegenwoordiger en zelf de verzendkosten betalen.
Deze garantie dekt geen breukschade of storingen wegens onbevoegde aanpassing, oneigenlijk gebruik, verwaarlozing,
ongevallen, modificatie of transport en vervalt als het instrument niet wordt gebruikt volgens de instructies van de fabrikant.
Breng uw instrument naar de plaatselijke distributeur of vertegenwoordiger voor garantiedoeleinden!

Belangrijk • De garantie vervalt als de instructies voor reiniging van de probe niet strikt worden opgevolgd. Als de
probe niet regelmatig wordt gereinigd zoals aangegeven in de instructies, kan oorsmeer leiden tot verstopping van de
probe, waardoor de gevoelige onderdelen in de probe kunnen worden beschadigd.

App. 1.7

Reparatie, klantenservice en regelmatige controles
Als uw AccuScreen defect is of op de een of andere manier afwijkt van de specificaties van de fabrikant zal een erkende
dealer het instrument repareren, vervangen of opnieuw kalibreren zonder kosten voor de koper indien de garantieperiode
van AccuScreen nog niet is verstreken.
Service en reparatie van elektromedische apparatuur mag uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant van de apparatuur of door erkende vertegenwoordigers.
De fabrikant behoudt zich het recht voor elke verantwoordelijkheid voor de bedrijfsveiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van apparaten af te wijzen als deze zijn onderhouden of gerepareerd door derden.
Na reparatie moet de veiligheid van alle apparatuur worden gecontroleerd door een bevoegde elektrotechnicus.
Kalibratie moet jaarlijks worden uitgevoerd door personeel met de juiste bevoegdheid en de juiste apparatuur.
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Normen en veiligheid

App. 1.7.1

Verklaring
Alle apparaten van het type AccuScreen moeten jaarlijks gecontroleerd en gekalibreerd worden bij een door de fabrikant
erkend servicecentrum.

App. 1.8

Fabrikant
Natus
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Denemarken
+45 45 75 55 55
www.natus.com

App. 1.8.1

Verantwoordelijkheid van de fabrikant.
De fabrikant wordt uitsluitend verantwoordelijk geacht voor aspecten die de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van
de apparatuur beïnvloeden, als:
•

alle montagewerkzaamheden, uitbreidingen, afstellingen, wijzigingen of reparaties worden uitgevoerd door de fabrikant van de apparatuur of personeel dat hier door de fabrikant toe is gemachtigd;

•

de elektrische installatie waarop de apparatuur is aangesloten, voldoet aan de EN/IEC-eisen;

•

de apparatuur wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies.

De fabrikant behoudt zich het recht voor iedere verantwoordelijkheid voor de bedrijfsveiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van apparatuur van de hand te wijzen als deze is onderhouden of gerepareerd door derden.
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Status- en foutberichten

App. 2.1

Apparaatgerelateerde berichten
Foutbericht

Status- en foutberichten

Oorzaak

Oplossing

•

De batterijspanning is laag.

•

Laad AccuScreen op of vervang de batterij
door een reservebatterij.

De laatste apparaatconfiguratie was
onvolledig!

•

De laatste configuratie van AccuScreen
werd onderbroken, bv. doordat het
apparaat tijdens het synchroniseren
werd verwijderd uit het dockingstation.

•

Plaats AccuScreen in het dockingstation en
synchroniseer via de tool Instrumentenbeheer in de AccuLink-software.

Gegevens realtimeklok zijn ongeldig. Stel de tijd en
datum in.

•

De back-upvoeding van de realtimeklok
is helemaal leeg.

•

De tijd en datum instellen: selecteer Instellingen > Datum en tijd of synchroniseer de
eenheid met AccuLink.

•

Neem contact op met uw leverancier.

of
Batterijspanning
laag

Hardwarefout
Fout in realtimeklok

•

Fout bij zelftest.

•

Neem contact op met uw leverancier.

Geheugenfout

•

Fout bij zelftest.

•

Neem contact op met uw leverancier.

FLASH-runtimefout

•

Fout bij zelftest: ongeldige patiënt- of
testgegevens gevonden in het flashgeheugen.

•

Probeer gegevens te uploaden naar
AccuLink, verwijder alle patiëntgegevens en
start opnieuw. Neem contact op met uw
leverancier als het bericht opnieuw verschijnt.

Codec werkt niet

•

Fout bij zelftest.

•

Start het apparaat opnieuw op. Neem contact op met uw leverancier als het bericht
opnieuw verschijnt.

MADSEN AccuScreen
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App. 2.2

Gebruik- en testgerelateerde berichten
Foutbericht

Oorzaak

Oplossing

Deze gebruikersaccount is
geblokkeerd vanwege te
veel mislukte inlogpogingen.

•

Er werd 3 keer een verkeerd
wachtwoord ingevoerd. Het apparaat is 24 uur geblokkeerd voor de
gebruiker.

•

Een AccuLink-gebruiker die is gemachtigd
voor Gebruikers opnieuw instellen, kan
het apparaat ontgrendelen via de AccuLinksoftware.

Het maximale aantal patiënten is bereikt. Kan geen
nieuwe patiënt genereren.

•

Er is geen geheugenruimte
beschikbaar om nieuwe patiënten
of tests toe te voegen.

•

Verwijder patiënten en tests.

Verkeerde probe voor test

•

De TEOAE-probe is aangesloten
voor DPOAE-tests of de kunstoorkabel is aangesloten voor
OAE-tests.

•

Sluit de juiste probe aan.

Probe mislukt

•

De probe is niet geslaagd voor de
test. Dat kan verschillende oorzaken hebben:

•

Controleer of de probetip schoon is en of
de kanalen niet zijn verstopt.

•

Controleer of de testopening niet is geblokkeerd door bijvoorbeeld stof, pluisjes en
dergelijke.

•

Vervang de probe door een nieuwe en
voer de probetest uit om vast te stellen of
de probe beschadigd is.

Er werd een te groot verschil
gedetecteerd tussen de luidsprekerniveaus.

•

Reinig de probetip en voer de test
opnieuw uit.

•

Vervang de probetip en voer de test
opnieuw uit.

Luidsprekers komen niet
overeen

de probetip is geblokkeerd

–

de testopening is geblokkeerd

–

de probe is beschadigd

Te veel geluid

•

De zuigeling is te luidruchtig of de
testomgeving is te lawaaiig.

•

Verminder het lawaai (gepraat van ouders,
mobiele telefoons, huilende zuigeling
enz.).

Stimulus hoog

•

De probe past niet goed in de
gehoorgang.

•

Plaats de probe opnieuw.

•

De probe bevindt zich niet in de
gehoorgang.

•

De probe past niet goed in de
gehoorgang.

•

•

De probetip is geblokkeerd.

Plaats de probe opnieuw. Als het probleem blijft aanhouden, moet u de probetip reinigen of door een nieuwe
vervangen.

Stimulus laag
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Foutbericht

Oorzaak

Oplossing

Time-out tijdens pauze

•

De ABR-test is langer onderbroken
dan de maximaal toegestane duur
van een pauze, zoals ingesteld in
AccuLink.

•

Test de patiënt opnieuw.

Papierinvoerfout

•

De labels zijn niet correct in de
labelprinter geplaatst of er is een
papierstoring opgetreden.

•

Plaats de labels correct in de printer en
verhelp eventuele papierstoringen.
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App. 3

Technische specificaties

App. 3.1

Accessoires
Standaard- en optionele accessoires kunnen van land tot land verschillen. Neem contact op met de plaatselijke distributeur.

Standaardaccessoires
Draagetui
Dockingstation, inclusief netadapter en USB-kabel
Starterkit (inclusief oortips, probetips en reinigingstool voor probetips)
Probe (uitgezonderd ABR met kunstoorkabel) (Kabel lengte ca. 150 cm/59 inch)*
ABR-elektrodekabel (alleen ABR-versie) (lengte ca. 140 cm/55 inch)*
ABR-kunstoorkabel (alleen ABR-versie met kunstoorkabel) (lengte ca. 145 cm/57 inch)*
ABR-tester (alleen ABR-versie)
Gebruikershandleiding
Batterij
Reinigingsdoek

Optionele accessoires
Oortips
Probetips
Reinigingstool voor probetips
Labelprinter met printerkabel
Probe (lengte ca. 150 cm/59 inch)*
ABR-kunstoorkabel (lengte ca. 145 cm/57 inch)*
Externe batterijlader
EarHugs
Kunstoorkabel voor EarHugs (lengte ca. 145 cm/57 inch)*
* De verwachte productlevensduur van de kabels met een * (asterisk) bedraagt twee jaar.
Standaard- en optionele accessoires kunnen van land tot land verschillen. Neem contact op met de plaatselijke distributeur.

App. 3.2

Meettechnieken
TEOAE
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Evaluatiemethode:

Ruisgewogen middeling, tellen van significante signaalpieken

Stimulus:

Niet-lineaire kliksequentie

Stimulusniveau:

75 dB(A) ± 5 dB in 2 cc-kunstoor; zelfkalibratie afhankelijk van het volume van
de gehoorgang

Kliksnelheid:

67-76 klikken per seconde (gerandomiseerd)

Ingangsfilter:

1 tot 4 kHz
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Testweergave:

Gemiddelde golfvorm, aantal TEOAE-pieken, probeafsluitingsassistent, geluidsniveau, artefactniveau, stabiliteitsniveau en testvoortgang

Resultaatweergave:

Gemiddelde golfvorm, aantal TEOAE-pieken en totale Pass/Duidelijke respons of Refer/Geen duidelijke respons. Bij Refer/Geen duidelijke respons
ook probeafsluitingsassistent, geluidsniveau, artefactniveau en stabiliteitsniveau.

DPOAE
Evaluatiemethode:

Statistiek ruisgewogen fasen

Stimulus:

Primair toonpaar, F2/F1 = 1,24

Beschikbare testfrequenties:

F2 = 1, 1,5, 2, 3, 3,5, 4, 5 en 6 kHz

Standaardtestfrequenties:

F2 = 2, 3, 4 en 5 kHz (Pass/Duidelijke respons bij 3 van de 4)

Beschikbare testniveaus:

L1/L2 = 60/50 dB SPL en L1/L2 = 65/55 dB SPL

Standaardtestniveau:

L1/L2 = 60/50 dB SPL

Testweergave:

DP-gram, DPOAE-niveau, geluidsniveau, voortgang van de test

Resultaatweergave:

Totale Pass/Duidelijke respons of Refer/Geen duidelijke respons, DP-gram
met DPOAE en geluidsniveau.

ABR
Evaluatiemethode:

Ruisgewogen middeling en template matching

Stimulus:

Chirp van 30, 35, 40 of 45 dB nHL

Chirpfrequentie:

78-82 chirps per seconde (gerandomiseerd)

Impedantietestbereik:

1 tot 99 kΩ

Aanvaarde impedantie voor test:

< 12 kΩ

Impedantieregeling:

Vóór de test en regelmatig tijdens de test; stimulus gaat door tijdens impedantieregeling

Testweergave:

Statistische grafiek, impedanties, waarschijnlijkheid van ABR-detectie, EEGniveau en testvoortgang

Resultaatweergave:

Statistische grafiek, impedanties, EEG-niveau en algemeen Pass/Duidelijke
respons of Refer/Geen duidelijke respons.

Elektroden:

Wegwerpelektroden met hydrogel

App. 3.3

Apparaat
MADSEN AccuScreen is type 1077 van Natus.

Afmetingen
Ca.

MADSEN AccuScreen

200 x 73 x 34 mm (7,9 x 2,9 x 1,3 inch)
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Gewicht
Ca.

240 g (8,5 oz) zonder batterij
280 g (9,9 oz) met batterij

Display
Type:

Kleur, TFT, aanraakscherm met instelbare schermverlichting (led)

Afmetingen:

89,4 mm (3,5 inch)

Resolutie:

240 x 320 pixels

Toetsenbord
Resistief aanraakscherm (kan met handschoenen worden gebruikt)

Geluid
Ingebouwde luidspreker voor toetsgeluiden en geluiden voor Pass/Duidelijke respons en Refer/Geen duidelijke res-

pons

Taalinstellingen
Tot 7 door de gebruiker te selecteren talen beschikbaar in het geselecteerde taalpakket

Geheugen
Geheugencapaciteit patiënten:

Max. 250 patiënten

Geheugencapaciteit tests:

Max. 500 tests

Aansluitingen
Aansluitstekker OAE-probe:

14-pins ODU Medisnap – voor OAE-probe of ABR-kunstoorkabel

ABR (alleen ABR-versie):

4-pins ODU Medisnap – voor ABR-elektrodekabel

Realtimeklok
Geïntegreerde realtimeklok om metingen te voorzien van een tijdstempel. De klok wordt automatisch gesynchroniseerd
met de klok van de pc wanneer het apparaat in het dockingstation wordt geplaatst.
Nauwkeurigheid:

Max. afwijking 12 minuten/jaar

Back-up:

Min. 7 dagen, wanneer de batterij uit het apparaat verwijderd is

Gegevensinterfaces

98

Pc:

IR-gegevensoverdracht naar dockingstation – USB-interface van dockingstation
naar pc

Labelprinter:

IR-gegevensoverdracht naar dockingstation – RS232-interface van dockingstation naar labelprinter
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IR-gegevensoverdracht naar dockingstation – RS232-interface van dockingstation naar modem

Transport- en opslagomgeving
Temperatuurbereik:

-20 tot +60 °C (-4 tot 140 °F)

Vochtigheidsbereik:

10-90% rel., niet-condenserend

Luchtdruk

500 hPa tot 1040 hPa

Bedrijfsomgeving
Bedrijfsmodus:

Continu

Temperatuurbereik:

10-40 °C (50-104 °F)

Vochtigheidsbereik:

30-90% rel., niet-condenserend

Luchtdruk

500 hPa* tot 1060 hPa
*Op locaties waar de normale luchtdruk lager is dan 800 hPa (bij hoogten
boven 2000 meter) is het raadzaam om de OAE-probes en de ABR-kunstoorkabel (indien gebruikt) opnieuw te kalibreren.

Opwarmtijd

< 20 seconden.

Opmerking • Opwarmtijd moet worden verlengd als MADSEN AccuScreen opgeslagen is geweest in een koude
omgeving.

Afvoer
MADSEN AccuScreen kan worden afgevoerd als normaal elektronisch afval, volgens de AEEA-richtlijn en lokale voorschriften.

Essentiële prestaties
MADSEN AccuScreen heeft geen essentiële prestaties.

Normen
Veiligheid:

EN 60601-1:2006+A1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:14
Intern gevoed, Type BF, IPX0
IEC 60601-2-40:2016 en EN 60601-2-40:1998

EMC:

Otoakoestische emissies:

MADSEN AccuScreen

IEC 60601-1-2:2007 en EN 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-2:2014 en EN 60601-1-2:2015
IEC 60645-6:2009, Type 2 en EN 60645-6:2010, Type 2
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Auditory evoked potentials:
IEC 60645-7:2009, Type 2 en EN 60645-7:2010, Type 2

App. 3.4

Voeding en batterij
Apparaat
Voedingsspanning:

Nom. 3,70 V,
Max. 4,20 V,
Min. 3,20 V (gemeten met apparaatbelasting)

Maximaal stroomverbruik batterij:

1,5 W tijdens meting

Geschatte levensduur batterij:

8 uur bij continu gebruik (volgens typisch gebruikspatroon; het werkelijke
gebruik kan de gebruiksduur van de batterij beïnvloeden).

Batterijniveaumeter:

Batterijniveaumeter in 5 stappen

Oplaadtijd in AccuScreen-dockingstation:

80% opgeladen: 4½ uur

Batterij

Let op • Gebruik uitsluitend de door Natus geleverde oplaadbare batterij, onderdeelnr. 8-73-02400. Bij gebruik van
andere batterijen bestaat er risico van brand of explosie.

Batterijtype:

App. 3.5

Oplaadbare Li-ion 3,7 V/1800 mAh (6,7 Wh), volledig opgeladen

1077-dockingstation
Pc-interface
Type interface:

USB 2.0, volle snelheid

USB-voeding:

Gebruikt < 100 mA stroom via de USB-interface

Printer-/modeminterface
Type interface:

RS232

Type aansluitstekker:

6-polig Mini Din

Gelijkstroomvoeding
Ingangsspanning:

5 V DC ± 5%

Max. stroomverbruik wanneer AccuScreen 5 VA (5 V, 1,0 A)
in het dockingstation staat:
Max. stroomverbruik wanneer AccuScreen 0,25 VA (5 V, 50 mA)
niet in het dockingstation staat:
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Netadapter
Ingangsspanning/bereik:

100-240 V AC, 50-60 Hz

Uitgangsspanning:

5,0 V DC

Uitgangsstroom:

Minimaal 1,0 A

Type voedingsstekker:

VS, VK, Europa en Australië

App. 3.6

OAE-probe
TEOAE
Type:

EP-TE van PATH Medical GmbH

DPOAE
Type:

EP-DP van PATH Medical GmbH

Probekabel
Flexibele, afgeschermde kabel. lengte ca. 150 cm/59 inch

Afmetingen
Probehuis

20 mm Ø x 23 x 11 mm (0,8 inch Ø x 0,9 inch x 0,43 inch)

Probetip:

3,3 mm Ø x 10 mm (0,13 inch Ø x 0,4 inch)

Gewicht
Probe met probetip:

Ca. 4,5 g

Oortips
Standaard (cilindrisch):

4 maten (3,7-5 mm)

Silicone conische tip:

1 maat (4-7 mm)

Schuimdopje:

1 maat (7-13 mm)

App. 3.7

ABR-elektrodekabel
Type:

AECS-01 van PATH Medical Gmbh
Flexibele, afgeschermde kabel. lengte ca. 140 cm/55 inch

MADSEN AccuScreen
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App. 3.8

ABR-kunstoorkabel (optioneel)
Type:

BAST-01 van PATH Medical Gmbh
Flexibele, afgeschermde kabel. lengte ca. 145 cm/57 inch

App. 3.9

Apparaatklasse
II a (volgens richtlijn 93/42/EEG van de Raad, Appendix IX)
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Opmerkingen inzake EMC (elektromagnetische compatibiliteit)

•

MADSEN AccuScreen maakt deel uit van een medisch elektrisch systeem en is daarom onderworpen aan speciale veiligheidsvoorschriften. De installatie- en gebruiksinstructies in dit document moeten dan ook nauwgezet worden
gevolgd.

•

Draagbare en mobiele communicatieapparaten die werken met een hoge frequentie, zoals mobiele telefoons, kunnen
de werking van MADSEN AccuScreen verstoren.

IEC 60601-1-2:2014 en EN 60601-1-2:2015
Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies voor alle apparaten en systemen
MADSEN AccuScreen is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de MADSEN AccuScreen moet er zorg voor dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest

Conformiteit

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

RF-emissies

Groep 1

MADSEN AccuScreen gebruikt alleen RF-energie voor de interne werking. Daarom zijn

CISPR11

de RF-emissies zeer laag en veroorzaken deze waarschijnlijk geen interferentie in
andere elektronische apparatuur in de omgeving.

RF-emissies

Klasse B

CISPR11

MADSEN AccuScreen is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, met inbegrip van
woonomgevingen en omgevingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare
laagspanningsnet dat woningen voorziet van netstroom.

Harmonische emissies IEC 61000-3-2

Niet van toepassing

Spanningsschommelingen/flikkeremissies Niet van toepassing
IEC 61000-3-3

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit voor alle apparaten en systemen
MADSEN AccuScreen is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de MADSEN AccuScreen moet er zorg voor dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

IEC 60601
Elektrostatische ontlading

+/- 8 kV contact

+/- 8 kV contact

De vloeren moeten uit hout, beton of keramische tegels

(ESD)

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

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

bestaan. Als de vloeren met synthetisch materiaal zijn

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV, +/- 15 kV lucht

+/- 8 kV, +/- 15 kV lucht

afgedekt, moet de relatieve luchtvochtigheid minimaal
30% zijn.

Snelle elektrische tran-

+/- 2 kV voor voedingslijnen

+/- 2 kV voor voedingslijnen

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een

siënten/burst

+/- 1 kV voor input-/outputlijnen

+/- 1 kV voor input-/outputlijnen

typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving.

IEC 61000-4-4

MADSEN AccuScreen
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Stroomstoot

+/- 1 kV lijn naar lijn

+/- 1 kV lijn naar lijn

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV lijn naar aarde

Niet van toepassing

typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving.

+/- 2 kV DC ingangsleiding(en)

Niet van toepassing

naar massa

+/- 1 kV DC ingangsleiding(en)

+/- 1 kV DC ingangsleiding(en)

naar leiding(en)

naar leiding(en)

Niet van toepassing

+/- 2 kV I/O leiding(en) naar massa
Kortstondige span-

0 % U ; 0,5 cyclus

0 % U ; 0,5 cyclus

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een

ningsdalingen en -onder-

Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving. Vereist de

brekingen en

270° en 315°

270° en 315°

gebruiker van de MADSEN AccuScreen een onon-

spanningsvariaties op de voe- 0 % U ; 1 cyclus

0 % U ; 1 cyclus

derbroken werking, ook tijdens storing van het lichtnet,

ding

en

en

dan raden we aan om de MADSEN AccuScreen van

IEC 61000-4-11

70 % U ; 25/30 cycli

70 % U ; 25/30 cycli

Enkele fase: bij 0°

Enkele fase: bij 0°

0 % U ; 250/300 cycli

0 % U ; 250/300 cycli

30 A/m

Geen relevante poorten waarop

De sterkte van het magnetisch veld moet van een niveau

dit invloed kan hebben

zijn dat kenmerkend is voor een gangbare locatie in een

Spanningsonderbrekingen
op voeding

T
T

T

T

T
T

T

stroom te voorzien met behulp van een UPS of batterij.

T

IEC 61000-4-11
Magnetisch veld
bij netfrequentie (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8
U

gangbare commerciële of ziekenhuisomgeving.

T is de netspanning voordat het testniveau wordt toegepast.

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit – voor apparaten en systemen binnen een gebruiksomgeving in de professionele
gezondheidszorg
MADSEN AccuScreen is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de MADSEN AccuScreen moet er zorg voor dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

IEC 60601
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Geleide RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz tot 80 MHz

150 kHz tot 80 MHz

6 V rms

6 V rms

IISM-golfbanden

IISM-golfbanden

Gestraalde RF

10 V/m

10 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz tot 2,7 GHz

80 MHz tot 2,7 GHz

MADSEN AccuScreen
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Technische specificaties

Proximiteitsvelden vanaf

27 V/m

27 V/m

Scheidingsafstand tussen elektronische delen van

draadloze RF-communicaties

385 MHz

385 MHz

MADSEN AccuScreen en draadloze RF-com-

28 V/m

28 V/m

450 MHz,

450 MHz,

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz,

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz,

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz,

2450 MHz,

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

IEC 61000-4-3

municatieapparaten moet meer dan 30 cm (11,8 inch)
bedragen.

Opmerking: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische propagatie
wordt beïnvloed door absorptie door en reflectie van
constructies, objecten en mensen.

IEC 60601-1-2:2007 en EN 60601-1-2:2007
Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies voor alle apparaten en systemen
MADSEN AccuScreen is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de MADSEN AccuScreen moet er zorg voor dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest

Conformiteit

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

RF-emissies

Groep 1

MADSEN AccuScreen gebruikt alleen RF-energie voor de interne werking. Daarom zijn

CISPR11

de RF-emissies zeer laag en veroorzaken deze waarschijnlijk geen interferentie in
andere elektronische apparatuur in de omgeving.

RF-emissies

Klasse B

CISPR11

MADSEN AccuScreen is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, met inbegrip van
woonomgevingen en omgevingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare
laagspanningsnet dat woningen voorziet van netstroom.

Harmonische emissies IEC 61000-3-2

Niet van toepassing

Spanningsschommelingen/flikkeremissies Niet van toepassing
IEC 61000-3-3

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit voor alle apparaten en systemen
MADSEN AccuScreen is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de MADSEN AccuScreen moet er zorg voor dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

IEC 60601

MADSEN AccuScreen
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Elektrostatische ontlading

+/- 6 kV contact

+/- 6 kV contact

De vloeren moeten uit hout, beton of keramische tegels

(ESD)

+/- 8 kV lucht

+/- 8 kV lucht

bestaan. Als de vloeren met synthetisch materiaal zijn

IEC 61000-4-2

afgedekt, moet de relatieve luchtvochtigheid minimaal
30% zijn.

Snelle elektrische tran-

+/- 2 kV voor voedingslijnen

+/- 2 kV voor voedingslijnen

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een

siënten/burst

+/- 1 kV voor input-/outputlijnen

+/- 1 kV voor input-/outputlijnen

typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving.

Stroomstoot

+/- 1 kV lijn naar lijn

+/- 1 kV lijn naar lijn

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV lijn naar aarde

Niet van toepassing

typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving.

Kortstondige span-

< 5% U

T (> 95% daling van UT)

< 5% U

De kwaliteit van de netvoeding dient die te zijn van een

ningsdalingen en -onder-

gedurende 0,5 cyclus

gedurende 0,5 cyclus

brekingen en

40% U

T

(60% daling van U )

40% U

T

(30% daling van U )

IEC 61000-4-4

spanningsvariaties op de voe- gedurende 5 cycli
ding

70% U

IEC 61000-4-11

gedurende 25 cycli
< 5% U

T

T

(> 95% daling van U )

gedurende 5 s
Magnetisch veld

T

3 A/m

T

T (> 95% daling van UT)
T

(60% daling van U )

T

(30% daling van U )

gedurende 5 cycli
70% U

gedurende 25 cycli
< 5% U

T

T
T

typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving. Vereist de
gebruiker van de MADSEN AccuScreen een ononderbroken werking, ook tijdens storing van het lichtnet,
dan raden we aan om de MADSEN AccuScreen van
stroom te voorzien met behulp van een UPS of batterij.

(> 95% daling van U )

gedurende 5 s
3 A/m

T

De sterkte van het magnetisch veld moet van een niveau

bij netfrequentie (50/60 Hz)

zijn dat kenmerkend is voor een gangbare locatie in een

IEC 61000-4-8

gangbare commerciële of ziekenhuisomgeving.

Opmerking: U

T is de netspanning voordat het testniveau wordt toegepast.

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit – voor apparaten en systemen die NIET levensondersteunend zijn
MADSEN AccuScreen is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met de hieronder vermelde specificaties. De gebruiker van de MADSEN AccuScreen moet er zorg voor dragen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

IEC 60601
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Geleide RF

3 V rms

3 V rms

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mag

IEC 61000-4-6

150 kHz tot 80 MHz

150 kHz tot 80 MHz

niet dichter bij onderdelen van de MADSEN AccuScreen,
met inbegrip van de kabels, worden gebruikt dan de aanbevolen scheidingsafstand berekend volgens de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de
zender.
Aanbevolen scheidingsafstand:
d = 1,2
d = 1,2

voor 80 MHz tot 800 MHz

d = 2,3

voor 80 MHz tot 2,5 GHz,

Gestraalde RF

3 V/m

3 V/m

waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender

IEC 61000-4-3

80 MHz tot 2,5 GHz

80 MHz tot 2,5 GHz

in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender, en d
de aanbevolen scheidingsafstand is in meter (m).
Veldsterktes van vaste RF-zenders, zoals bepaald door
middel van een elektromagnetisch locatieonderzoek,a
moeten lager zijn dan het conformiteitsniveau in elk frequentiebereik.b
Storing kan optreden in de nabijheid van apparaten
gemarkeerd met dit symbool:

Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
Opmerking 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie door en reflectie
van constructies, objecten en mensen.
a. De veldsterkte van vaste transmitters zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel of draadloos) en landmobiele radio's, amateurradio-, AM- en FM-radiozendingen en televisiezendingen kan niet nauwkeurig worden voorspeld. Voor de beoordeling van de elektromagnetische omgeving ten aanzien van vaste
RF-transmitters dient een elektromagnetisch locatieonderzoek te worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar MADSEN AccuScreen
wordt gebruikt groter is dan het bovengenoemde toepasselijke RF-conformiteitsniveau, moet worden onderzocht of de MADSEN AccuScreen normaal
werkt. Als een abnormale werking wordt vastgesteld, zijn mogelijk aanvullende maatregelen vereist, zoals draaien of verplaatsen van de MADSEN AccuScreen.
b. Over het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz dient de veldsterkte lager dan 3 V/m te zijn.

MADSEN AccuScreen
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Aanbevolen scheidingsafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparaten en MADSEN AccuScreen
De MADSEN AccuScreen is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin RF-storingen worden beheerst. De klant of gebruiker van de
MADSEN AccuScreen kan elektromagnetische storing helpen voorkomen door een minimumafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur
(zenders) en de MADSEN AccuScreen te handhaven volgens de onderstaande aanbevelingen, op basis van het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.
Nominaal maximaal uit-

Scheidingsafstand volgens frequentie van zender

gangsvermogen van zender

m

W
150 kHz tot 80 MHz

80 MHz tot 800 MHz

800 MHz tot 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Voor zenders met een nominaal maximaal uitgangsvermogen dat hierboven niet is vermeld, kan de aanbevolen scheidingsafstand d in meter (m) worden berekend met de van toepassing zijnde vergelijking voor de frequentie van de zender, waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgens
de fabrikant van de zender.

Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
Opmerking 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie door en reflectie
van constructies, objecten en mensen.
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Trefwoordenregister

Trefwoordenregister
Alpha OAE+
afdrukken 8
Alpha OAE+ opslaan 16
Apparaat

A
ABR
elektroden aanbrengen 35

achteraanzicht 11

test 50

bovenaanzicht 12

testproces 48

onderaanzicht 12

testresultaat 52
ABR-elektrodekabel

reinigen 85

aansluiten op AccuScreen 30
ABR-kunstoorkabel

vooraanzicht 11

aansluiten op AccuScreen 31
ABR-test

technische specificaties 96
voorbereiden voor het testen 29
Apparatuur voorbereiden 29
Automatisch uitschakelen 20

impedantietest 49
kalibratie 49
starten 48
AccuLink

B
Batterij 16
afvoeren 87
gebruiksduur 16

software 7
AccuScreen

levensduur verlengen 86
onderhoud 86

afdrukken 8

opladen 19

inschakelen 20

opladen in dockingstation 19

starten 20
AccuScreen gebruiken

opslaan 16
status 17

gebruiker selecteren 21

statussymbolen 18

onjuist wachtwoord 22

type 16

AccuScreen inschakelen 20
AccuScreen opslaan 16
AccuScreen starten 20
Afdrukken 59
afdruktypen 61
vanuit AccuScreen 8
vanuit Alpha OAE 8
vanuit Alpha OAE+ 8
Afvoer
apparaat 88
Afvoeren
gebruikte batterij 87
oortips 84
Algemene knoppen 78
Alle patiënten verwijderen 80
Alpha OAE
afdrukken 8

vervangen 17
Batterij opladen 19
Berichten in het display 93
D
De batterij vervangen 17
Display 14
foutberichten 93
Dockingstation 7, 12
aansluiten op netvoeding 18
aansluitpunten achterzijde 13
batterij opladen in 19
lampjes voorzijde 19
loskoppelen van netvoeding 18
PC/USB 13
printer/modem 13
voeding 18
DPOAE
test 45
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Trefwoordenregister

testprocedure 43-44

systeeminfo 75

testresultaten 46

taal 74
tijd en datum 73

E
Een patiënt verwijderen 78

K

Een patiënt zoeken 26

Kalibratie

Een wachtwoord invoeren 22

kunstoorkabel 85
Kalibratie probe

Elektrodekabel 15
aansluiten op AccuScreen 30
testen 66
Elektroden
aanbrengen bij patiënt 35
Energie
automatisch uitschakelen 20

onderhoud 84
Klantenservice 91
Knoppen
algemeen 78
knoppen op functiebalk 77
Kunstoorkabel

besparingsmodus 20

aansluiten op AccuScreen 31
kalibratie 85

F
Fabrikant 92

reinigen 84
Kunstoren

Foutbericht 93
apparaatgerelateerd 93
Foutberichten

plaatsen 36
testen 67
Kwaliteitstest 64

gebruik- en testgerelateerd 94

elektrodekabels en kunstoor 69

Functieknoppen 77

elektrodekabeltest 66
kunstoren 67

G

menu 66

Gebruiker selecteren 21
Gegevens

probetest 64
uitvoeren 64

patiëntgegevens verwijderen 78
Gegevens invoeren 76
Gegevensinvoer met het
toetsenbord 76

L
Labelprinter 61
Levensduur

Geheugen vol 81

verlengen 86

Geluid instellen 74
N
H

Nieuwe opmerking

Helderheid display 75
Helderheid, display 75

toevoegen 55
Nieuwe patiënt toevoegen 24

Het apparaat monteren 16
O
I

Omgeving

Instellingen 72
geluid 74
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test voorbereiden 33
Onderhoud 82

helderheid 75

apparaat reinigen 85

het menu Instellingen 72

batterij 86

probetest uitvoeren 65

batterijen afvoeren 87
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kalibratie kunstoorkabel 85

oortip plaatsen 34

kalibratie probe 84

tip 14

kunstoorkabel reinigen 84

tip reinigen 82

levensduur batterij verlengen 86

voorbereiden voor het testen 29

oortips 84

weergeven 14

probe 82

Probe aansluiten op AccuScreen 29

probehuis 82

Probe aansluiten op Alpha OAE+ 29

probetip 82

Probe in oor plaatsen 35
Probehuis

testopening reinigen 86
Onjuist wachtwoord 22
Oorprobe

onderhoud 82
Probetip

weergeven 14

onderhoud 82

Oorschelp 34
Oortips

reinigen 82

afvoeren 84

Q

onderhoud 84

Quick Test 58

op probe plaatsen 34
Op datum verwijderen 79
Opmerkingen

R
Reiniging 82
apparaat 85

toevoegen 54

kunstoorkabel 84

weergeven 55
Optionele schermen
faciliteitenlijst 22
locatie 22
P

probetip 82
testopening 86
Reparatie 91
Reparatie onder garantie 91
Resultaten
testweergave 56

Patiënt
elektroden aanbrengen 35
voorbereiden 33
Patiënten beheren 24
Patiëntenbeheer 24
nieuwe patiënt toevoegen 24
patiënt zoeken 26
patiëntgegevens bewerken 27
Patiëntgegevens
bewerken 27
verwijderen 78
Patiëntgegevens bewerken 27
Probe
aansluiten op AccuScreen 29
aansluiten op Alpha OAE+ 29
de probe testen 64
huis 14
kabel 14
onderhoud 82
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S
Scherm
menu Start 23
Scherpe voorwerpen, gebruik op display 14
Software, Acculink 7
Standaadopmerking
toevoegen 55
Statusberichten 93
Symbolen op accessoires 89
Systeeminfo 75
T
Taalinstellingen 74
Technische specificaties 96
TEOAE
testprocedure 39
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Trefwoordenregister

testresultaten 41
Test

Voorbereiding apparatuur 29

ABR-procedure 48

W

DPOAE-procedure 43-44

Waarschuwingen 89

klaar voor 38

Wachtwoord 22

opmerkingen toevoegen 54

onjuist 22
Weergave

opties op schermen 54
quick 58

achterzijde 11

quick test 58

display 14

TEOAE-procedure 39

probe 14

TEOAE-resultaten 41

voorzijde 11
Weergaven

testweergave 56
Testen

bovenzijde apparaat 12

probe voorbereiden voor het 29
voorbereiden voor 29
Testomgeving 33
Testopening
reinigen 86
Testresultaat
ABR 52
DPOAE 46
TEOAE 41
Testweergave 56
scherm 57
Tijd- en datuminstellingen 73
Toetsenbord, gebruiken 76
U
Uitpakken 11
V
Veiligheidsinformatie 86, 88
Veiligheidssymbolen 88
Verwijderen
batterij 17
patiënt 78-79
Voeding AccuScreen 16
Voeding Alpha OAE 16
Voeding Alpha OAE+ 16
Voorbereiden
apparaat voor het testen 29
kunstoren 36
oortip op probe plaatsen 34
patiënt 33-34
voor het testen 29
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