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1

Innledning

1.1

Kort beskrivelse
Takk for at du valgte AccuScreen håndholdt otoakustisk emisjons- og automatisk ABR-screener.

Merk • Denne brukermanualen er din veiledning til bruk og vedlikehold av AccuScreen. Vi
anbefaler sterkt at du leser den nøye før du bruker AccuScreen første gang.

Vi anbefaler også at du legger spesielt merke til instruksjonene for rengjøring og vedlikehold.
Hvis AccuScreen ikke brukes og vedlikeholdes på riktig måte, kan det føre til at garantien blir
ugyldig.
AccuScreen er en rask, pålitelig, brukervennlig og lett hørsels-screener, spesielt tilpasset neonatal screening.
Det er lett å navigere i AccuScreen via berøringsskjermen.

1.2

Dokkingstasjonen
AccuScreenleveres med en dokkingstasjon, som gir muligheter for:

1.3

•

enkel lading av batteriet

•

overføring av data mellom AccuScreen og PC

•

utskrift fra en etikettskriver

AccuLink-programvaren
AccuLink er en programvare som gir mulighet for datahåndtering med gjennomgang av resultater og konfigurasjon i ett
enkelt PC-program.
I AccuLink kan du opprette, redigere, vise og skrive ut data for pasienter og tester, brukere, steder og tilkoblede lokasjoner
og brukersteder.
I AccuLink kan du konfigurere AccuScreen for å tilpasse apparatet til dine behov. Dette omfatter definisjon av obligatoriske
felt i pasienthåndtering, definisjon av hvilke skjermbilder som skal vises i AccuScreen, og opplasting/nedlasting av data.
AccuScreen betjenes uavhengig av AccuLink, men tilleggsfunksjoner og konfigurasjon av verdier er tilgjengelige gjennom
AccuLink-brukergrensesnittet.

MADSEN AccuScreen
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1.4

Utskrift
For instruksjoner i forbindelse med utskrift, se Utskrift ► 57.

AccuScreen
Med AccuScreen kan du laste opp data til AccuLink og skrive ut testresultater fra -PC-en, eller du kan sette AccuScreen i
dokkingstasjonen og skrive ut direkte til en etikettskriver som er koblet til dokkingstasjonen.

1.5

Tiltenkt bruk
Type 1077-enheten er beregnet for bruk ved opptak og automatisert analyse av menneskelige fysiologiske data (screening
av auditiv hjernestammerespons og/eller otoakustiske emisjoner) som kreves for diagnostisering av hørsel og hørselsrelaterte lidelser.

Forvrengningsprodukt otoakustiske emisjoner og Kortvarige fremkalte otoakustiske emisjoner:
Type 1077 DPOAE-modul og TEOAE-modul kan brukes til pasienter i alle aldre, både barn og voksne, inkludert spedbarn og
geriatripasienter. Den er spesielt beregnet for bruk ved testing av personer der atferdsmessige audiometriresultater oppfattes som upålitelige, som spedbarn, små barn og kognitivt svekkede voksne.

Auditiv hjernestammerespons:
Type 1077 ABR-modul er spesielt ment for spedbarn fra 34 uker (gestasjonsalder) opp til 6 måneders alder.
Hvis enheten brukes til screening av spedbarn, skal de sove eller være stille mens screeningen pågår.
Enheten er ment for bruk av øreleger, ØNH-spesialister og annet helsepersonell.

Viktig • Natus garanterer ikke testresultatenes nøyaktighet eller selve testene, hvis det brukes annet tilbehør enn det
som leveres av Natus til dette apparatet (dvs. ørepropper, elektroder, ørekoblere osv.).

1.6

Fysisk driftsprinsipp
AccuScreen bruker teknologiene TEOAE (Transiently Evoked Otoacoustic Emissions) og DPOAE (Distortion Product Otoacoustic Emissions), som er svært effektive ved neonatal hørsels-screening. Otoakustiske emisjoner måler cochleamekanikk
og indikerer om sneglehuset fungerer riktig.Barns emisjoner er typisk sterke, noe som gjør det enkelt og raskt å påvise
dem. Emisjonsstyrken avtar vanligvis med alderen eller nedsatt hørsel.
Automatisert ABR (Auditiv hjernestammerespons) er tilgjengelig i AccuScreen. Denne teknologien måler responser på lyd i
hørselsgangene. Teknologien er et verdifullt supplement til TEOAE- og DPOAE-screening, og er et viktig verktøy for screening av spedbarn med fare for hørselstap.
Den enkle, men pålitelige teknologien sikrer at hørselstap kan påvises, og at inngrep kan foretas i tidlig alder. Med tidlige
inngrep får barn med nedsatt hørsel muligheten til å utvikle normale tale- og språkevner.

8
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1.7

Om denne brukerhåndboken
Viktig • Legg merke til at menyvalg og skjermbilder i denne manualen kanskje ikke gjenspeiler konfigurasjonen av ditt
testapparat.

Denne manualen inneholder en beskrivelse av hovedfunksjonene til AccuScreen.
Vi anbefaler at du gjør deg kjent med følgende punkter:

Installasjon
Utpakking og installasjon ► 11 og Klargjøring til testing ► 28 beskriver hvordan du pakker ut AccuScreen, klargjør og kobler til kabler og setter opp enheten.

Sikkerhet
Denne manualen inneholder informasjon og advarsler som må følges for å sikre trygg bruk av AccuScreen. Eventuelle lokale
forskrifter og bestemmelser må også alltid følges.
Se oversikten over merkingen av apparatet i Oversikt over AccuScreen ► 11 og les advarslene i Standarder og sikkerhet ►
86.

Opplæring
Det anbefales at du leser denne brukermanualen før du begynner å bruke AccuScreen, slik at du gjør deg kjent med apparatet før du utfører en test på en klient.
Kontakt Natus (www.natus.com) for å få tilsendt et gratis eksemplar av brukerdokumentasjonen.

Vedlikehold og rengjøring
For instruksjoner om hvordan og når AccuScreen tilbehøret skal rengjøres, se Vedlikehold og rengjøring ► 80.

1.8

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

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

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

Merk • Indikerer at du må være spesielt oppmerksom.

MADSEN AccuScreen
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1.8.1

Navigere i denne manualen
Menyer, ikoner og funksjoner som skal velges er vist i fet skrift, for eksempel i:

•

10

Trykk på OK-knappen.
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2

Utpakking og installasjon

2.1

Utpakking
1. Pakk ut enheten forsiktig.
Når du pakker ut enheten og tilbehøret, anbefales det å ta vare på emballasjen de ble levert i. Hvis du skulle trenge å
sende inn enheten for service, vil originalemballasjen beskytte mot skade under transport osv.
2. Inspiser utstyret visuelt for mulig skade.
Hvis det har oppstått skade, må enheten ikke tas i bruk. Kontakt distributøren for å få hjelp.
3. Kontroller at du har fått alle nødvendige deler og alt tilbehør som står på pakklisten. Kontakt distributøren hvis noe
mangler i pakken.

2.2

Oversikt over AccuScreen

2.2.1

Forside og bakside på AccuScreen

A. På/av-bryter
B. Berøringsskjerm
C. Indikator for batterinivå og ladestatus

MADSEN AccuScreen

D. Testkavitet
E. Knapp for åpning av batterirommet
F. Deksel på batterirommet med serienummer
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2.2.2

Oversiden og undersiden på MADSEN AccuScreen
Topp

A. Elektrodekabelkontakt
B. Probekontakt og ørekoblerkabelkontakt

2.2.3

Underside

C.

Kontakter for dokkingstasjon

Dokkingstasjonen

Indikatorer på fronten
POWER
Lyser når dokkingstasjonen får strøm.

Lyser når data overføres som følger:
• under overføring av data mellom AccuScreen og AccuLink.
•

under utskrift fra etikettskriveren

USB
Lyser når dokkingstasjonen er koblet til en PC via en USB-kabel.

12
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Kontakter på baksiden
PC/USB
Kontakt for USB-tilkobling til PC

Printer/Modem
Kontakt for tilkobling av skriver/modem

Kontakt for strømadapter

MADSEN AccuScreen
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2.2.4

Visning
Displayet er av berøringstype, der symboler og felt fungerer som knapper.
•

Berør knappene for å aktivere en funksjon.

Forsiktig • Bruk aldri skarpe gjenstander på displayet. Hvis du gjør dette, kan det ikke lenger garanteres at
AccuScreen fungerer som det skal.

2.2.5

Øreprobe

Probekabelplugg

A. Probeplugg

14

B.
C.

Probehus
Probekabel
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2.2.6

Elektrodekabel (kun ABR)

A. Elektrodekabelplugg

2.2.7

B.
C.

Elektrodeklips
Elektrodekabel

Ørekoblerkabel

Ørekoblere

A. Kabelkontakt
B. Ørekoblerkabel

MADSEN AccuScreen

C. Blå ørekobleradapter til venstre øre
D. Rød ørekobleradapter til høyre øre
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2.3

Oppbevaring
Oppbevar AccuScreen og tilbehøret i det myke etuiet for å beskytte utstyret mot skade. Se også Bruksmiljø i Tekniske
spesifikasjoner.

2.4

Montering
Når du mottar AccuScreen, skal du gjøre følgende før du kobler til proben.
1. Sett batteriet inn i batterirommet. Se Sett batteriet inn i AccuScreen ► 17.
Vi anbefaler å sette AccuScreen i dokkingstasjonen og lade batteriet helt opp før bruk. Se Lade batteriet i dokkingstasjonen ► 18.
2. Slå på AccuScreen. Se Slå på AccuScreen ► 20.
3. Still inn datoen på enheten. Se Tid og datoinnstilling ► 71.
Du kan nå koble til proben, ørekoblerkabelen og elektrodekabelen etter behov. Se Klargjøring til testing ► 28.

2.5

Slå på
AccuScreen drives av et oppladbart batteri. Batteriet lades:
• når AccuScreen settes i dokkingstasjonen. Se Lade batteriet i dokkingstasjonen ► 18.
•

2.5.1

med AccuScreen ekstern lader (valgfritt tilleggsutstyr). Se Lade batteriet med den eksterne laderen ► 19.

Batteriet
Batteriet som brukes i AccuScreen:
• er et oppladbart li-ion-batteri
•

har høy kapasitet

•

er lett

•

har lav selvutladingsgrad

•

kan lades kontinuerlig

•

garanterer ca. 8 timers driftstid

Ved levering er batteriet ca. 50 % oppladet. Vi anbefaler å lade batteriet helt opp før du begynner å teste.
Bruk bare den batteritypen og dokkingstasjonen som er angitt i Strømforsyning og batteri ► 97 og 1077 dokkingstasjon ► 97.
Se Batterisikkerhet og vedlikehold ► 84.

Oppbevaring av batteriet
Hvis batteriet skal lagres over lang tid, anbefales det at batteriet lagres med ca. 50 % gjenværende batterikapasitet, og på
et tørt og kjølig sted. Det kan anbefales å oppbevare batteriet i et kjøleskap.

16
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Hvis batteriet lagres med fullt ladenivå ved romtemperatur eller høyere temperatur, vil batteriets kapasitet bli permanent
svekket med 10-20 % etter ca. ett år.

2.5.2

Sett batteriet inn i AccuScreen
1. Skyv knappen på batterirommet oppover.
Batterirommet spretter ut.

2. Fjern batteriet om nødvendig.

3. Sett et nytt, oppladet batteri i batterirommet.
–

Hold batteriet slik at pilen med teksten "Insert this direction" (Sett inn i denne
retningen) peker ned mot bunnen av batterirommet.

4. Lukk batterirommet.

2.5.3

Batteristatus

MADSEN AccuScreen
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•

Batterisymbolet vises i øvre høyre hjørne på displayet, slik at du hele tiden kan se batteriets tilstand.

•

Når mindre enn 25 % av batterikapasiteten gjenstår, anbefaler vi at du skifter batteriet og lader det så snart det er
mulig.

•

Når batterinivået faller under 10 %, kan testresultater vises, men tester kan ikke lenger utføres.

Symbol

Gjenværende batterikapasitet
100–75 %

Batteriet er fullt ladet.

75–50 %
50–25 %
25–10 %

Batteriet bør lades.

10–0 %

Batterinivået er svært lavt, og testing er ikke mulig.

Hvis den påkrevde minimumsspenningen faller, slås AccuScreen automatisk av. Lad batteriet eller skift det så snart det
er mulig.

2.5.4

Strømforsyning til dokkingstasjonen
AccuScreen-dokkingstasjonen får strøm via en adapter som kobles til en stikkontakt.

Advarsel • For å overholde sikkerhetskravene til medisinske enheter, må tilkobling av dokkingstasjonen alltid utføres
utenfor pasientområdet (min. 1,5 meter / 5 ft fra pasienten).

Støpselsettet til adapteren følger med i AccuScreen-pakken. Støpselsettet til adapteren inneholder forskjellige støpsler,
slik at du finner ett som passer til stikkontakten.

Tilkobling til strømnettet
1. Velg det adapterstøpselet som passer til stikkontakten, og monter det på adapteren.
2. Koble adapteren til dokkingstasjonen og hovedstrømforsyningen. POWER-indikatoren lyser grønt.

Forsiktig • Elektrisk utstyr må plasseres slik at det er enkel tilgang til å koble strømforsyningen fra strømnettet.

Koble fra strømnettet
AccuScreen-dokkingstasjonen kobles fra strømnettet ved å trekke adapterstøpselet ut av stikkontakten.

2.5.5

Lade batteriet i dokkingstasjonen
Batteriet i AccuScreen lades automatisk når AccuScreen settes i dokkingstasjonen.

18
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1. Sett AccuScreen i dokkingstasjonen.
Lysindikatoren foran på AccuScreen tennes.

Lysindikator på forsiden
Grønn

•

Fulladet

Oransje – lysende

•

Lader

Oransje – blinker

•

Under oppstart

•

For eksempel hvis det oppstår en feil på batteriet
–

Batteri er ikke satt inn

–

Batteriet er satt inn feil

–

Defekt batteri

Opplading av et helt utladet batteri i dokkingstasjonen tar ca:

2.5.6

80 % ladenivå

4½ time

Fulladet

6 timer

Lade batteriet med den eksterne laderen
Forsiktig • Bruk bare laderen fra Natus.

Batteriet til AccuScreen kan lades med en ekstern lader (valgfritt tilleggsutstyr).
Se dokumentasjonen fra produsenten av laderen for spesifikasjoner og brukermanual.

MADSEN AccuScreen
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3

Komme i gang med AccuScreen
I dette kapittelet finner du hurtiginstruksjoner for å bruke AccuScreen:
• Slå på AccuScreen
•

Legge til nye pasienter

•

Finne pasienter

•

Redigere pasientdata

Du finner detaljerte instruksjoner for klargjøring og testing i:
• Klargjøring til testing ► 28
•

3.1

Testing med AccuScreen ► 36

Slå på AccuScreen
1. Slå på AccuScreen. Trykk på På/av-knappen.
Et velkomstskjermbilde vises mens AccuScreen utfører en selvtest.

A. På/av-bryter

Velkomstskjermbildet viser navnet på apparatet.
AccuScreen-navnet kan konfigureres (se brukermanualen for AccuLink).

3.1.1

Strømsparemodus og automatisk av
Hvis du ikke bruker AccuScreen i løpet av en bestemt periode, går AccuScreen først til strømsparemodus, og slås til slutt av
automatisk. Disse periodene kan konfigureres (se brukermanualen for AccuLink).

3.1.2

•

Når AccuScreen er i strømsparemodus, slås skjermen av og strømindikatoren lyser grønt.

•

Berør skjermen for å aktivere AccuScreen igjen.

AccuScreen-skjermbilder
Viktig • Skjermbildene som vises på AccuScreen, avhenger av konfigurasjonen av AccuScreen. Nedenfor vises
standardvalg og rekkefølgen for skjermbildene. Dette kan konfigureres, se brukermanualen for AccuLink.

•

Hovedinstruksjoner for skjermbilder med inntasting av data er beskrevet i
–

•
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Legge inn data i AccuScreen ► 74.

Knapper er beskrevet i
–

Funksjonstaster ► 75

–

Generelle taster ► 76
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Navigere i skjermbildene på AccuScreen
Skjermbildene på AccuScreen er vanligvis delt inn i 3 eller 4 hovedområder:
A. Tittellinjen, som viser
–

klokkeslett

–

skjermbildets tittel

–

batteristatus

B. Hovedskjermbildet, der du vanligvis finner
–

testskjermbilder

–

pasientknapper

–

-tastatur for å legge inn data osv.

C. Funksjonslinjen med tilgjengelige funksjonsknapper
D. Bunnlinjen med tilgjengelige knapper for hovedfunksjoner, som

3.1.3

–

tilbake til forrige skjermbilde,

–

tilgang til hjelp,

–

tilbake til Hjem-skjermbildet.

Velge brukeren
1. Velg en bruker i Brukerlisten.

Brukerlisten kan konfigureres (se brukermanualen for AccuLink).

MADSEN AccuScreen
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3.1.4

Angi passord
1. I Passord-skjermbildet blir du bedt om å angi et passord.
–

Du taster inn passordet ved å velge bokstaver og/eller tall på tastaturet.

Passord og bruken av passord kan konfigureres (se brukermanualen for AccuLink).

2. Trykk på OK for å aktivere passordet.

3.1.5

Feil passord
Hvis du taster feil passord 3 ganger på rad, låses AccuScreen slik at du ikke kan bruke den.
En annen bruker kan logge på AccuScreen. Dette betyr at bare brukeren som har tastet feil passord 3 ganger blir utestengt.
En AccuLink-bruker med tilgang til funksjonen Tilbakestill brukere kan låse opp AccuScreen ved å koble til enheten fra
AccuLink, enten for å oppdatere enhetskonfigurasjonen eller for å sende eller motta data. Se flere detaljer i AccuLink Brukermanual.

3.1.6

Tilleggsskjermbilder
Følgende skjermbilder er tilleggsskjermbilder, som ikke er en del av standard AccuScreen-konfigurasjon.

Plass-listen kan konfigureres (se brukermanualen for AccuLink).
Brukersted-listen kan konfigureres (se brukermanualen for AccuLink).
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3.1.7

Hjem-menyen
Hjem-menyen
I Hjem-menyen kan du velge alle hovedfunksjonene i AccuScreen.

MADSEN AccuScreen

•

Se Finne en pasient ► 26.

•

Se Legge til en ny pasient ► 24.

•

Se Vise en pasients testregistrering ► 53.

•

Se Utskrift ► 57.

•

Se Slette data ► 76.

•

Se Hurtigtest ► 56.

•

Se Kvalitetstest ► 62.

•

Se AccuScreen-innstillinger ► 70.
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3.2

Pasienthåndtering i AccuScreen
Merk • Hvis du vil utføre en Hurtigtest er det ikke nødvendig å legge til eller finne en pasient.

Du kan laste ned pasientdata på forhånd fra AccuLink (se anvisninger i brukermanualen for AccuLink).

3.2.1

Legge til en ny pasient
1. Du kan legge til en ny pasient ved å trykke på Ny pasient-knappen på Hjemmenyen.
Skjermbildet Ny pasient viser en liste over knapper du kan trykke på for å velge
skjermbilder for innlegging av pasientdata.
Det finnes to typer felt for å angi data:
–

Obligatoriske felt
I obligatoriske felt vises teksten Trykk for redigere i rødt.

Merk • Du må alltid angi en verdi i de obligatoriske feltene.

Obligatoriske felt defineres i AccuLink (se brukermanualen for AccuLink).
–

Valgfrie felt

2. Trykk på et felt for å angi pasientdata.
Når du har angitt data i et felt, trykker du på OK og trykker deretter på neste knapp
på listen.
3. Trykk på piltastene for å vise flere felt i Ny pasient-skjermbildet.
4. Når du har angitt data i alle obligatoriske felt og trykker på OK, blir opplysningene
lagret og skjermbildet Testmeny vises.

Vanlige skjermbilder for innlegging av data
I de fleste skjermbilder bruker du tastaturet til å angi data. Du finner mer informasjon i Bruke tastaturet ► 74.
• ID-skjermbildet
•

Skjermbildet Fornavn

•

Skjermbildet Etternavn

Spesielle skjermbilder for innlegging av data
Skjermbilder med spesielle funksjoner for innlegging av data er beskrevet i dette avsnittet.
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Fødselsdato-skjermbildet
I skjermbildet Fødselsdato trykker du på piltastene for å velge riktig fødselsdato.
DD = Dag
MM = Måned
ÅÅÅÅ = År
•

Hvis du blar forbi begynnelsen eller slutten av en måned i dag-kolonnen (DD),
endres MM-verdien ned eller opp.

•

Hvis du blar opp til MM-verdien 01 (dvs. til et nytt år), økes ÅÅÅÅ-verdien tilsvarende.

NICU-statusskjermbilde
NHSP kun England
I NICU status-skjermbildet velger du NICU-status (neonatal intensivpleie) for babyen.
• Ja
Babyen er har vært på en neonatal intensivpleieenhet
•

Nei
Babyen er ikke/har ikke vært på en neonatal intensivpleieenhet.

Skjermbildet NICU Status kan konfigureres (se brukermanualen for AccuLink).

Samtykkestatus-skjermbilde
NHSP kun England
I skjermbildet Samtykkestatus trykker du på den relevante knappen for å angi om
det er innhentet samtykke fra foresatte:
• Full godkjenning
Screening og data blir identifiserbare i den nasjonale databasen.
•

Kun skjerm
Screening og data lagres i den nasjonale databasen, men vises som anonyme for
alle unntatt for det lokale screening-programmet som har ansvaret for babyen.

Skjermbildet Samtykkestatus kan konfigureres (se brukermanualen for AccuLink).

MADSEN AccuScreen
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Risikofaktorer-skjermbildet
I skjermbildet Risikofaktorer kan du tilordne én eller flere risikofaktorer som kan gjelde
denne pasienten eller testbetingelsen.
Risikofaktorene er som standard innstilt på U (Ukjent).
Skjermbildet Risikofaktorer kan konfigureres (se brukermanualen for AccuLink).

•

Tilordne en risikofaktor
Trykk på endre-knappen én eller flere ganger til ønsket verdi vises.
Endre-knappen veksler mellom følgende verdier:

3.2.2

–

Ukjent

–

Ja

–

Nei

Finne en pasient
1. Du kan finne en pasient ved å trykke på Finn pasient i Hjem-skjermbildet.
Dette åpner skjermbildet Finn pasient.
2. Du kan endre sorteringsrekkefølgen. Trykk på knappen Endre sorteringsrekkefølge til listen er sortert etter den kategorien du vil bruke.
3. Trykk om nødvendig på piltastene for å bla i listen over pasienter
4. Velg pasienten fra listen.

Søke i en eksisterende pasientliste
1. Hvis du vil søke i en utvidet liste over pasienter, trykker du på Finn pasient
i Finn pasient-skjermbildet.
2. Standard søkekriterium er pasientens etternavn. Hvis du vil endre søkekriteriene, trykker du på Søkekriterier. Trykk om nødvendig flere ganger til
du ser navnet på datafeltet du vil bruke til å søke.
3. Angi pasientens data (f.eks. etternavn eller journalnummer) i samsvar med søkekriteriene du har valgt.
Se om nødvendig Bruke tastaturet ► 74.
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4. Trykk på OK for å starte søket.
Søket gir en liste over pasienter som passer til søkekriteriene.
5. Trykk på knappen som viser navnet til pasienten du vil velge.

Skjermbildet Pasientdetaljer vises.

6. Hvis du vil vise testene som er utført på pasienten, trykker du på Prøvevindu.

3.2.3

Redigere pasientdata
1. Finn en pasient som beskrevet i Finne en pasient ► 26.
2. I skjermbildet Pasientdetaljer trykker på det du feltet du vil redigere.
3. Rediger feltet.

4. Når du har redigert dataene i feltet, trykker du på OK for å lagre.
5. Velg om nødvendig det neste feltet du vil redigere.

MADSEN AccuScreen
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4

Klargjøring til testing

4.1

Klargjøre AccuScreen

4.2

•

Følg instruksjonene i Komme i gang med AccuScreen ► 20.

•

Du kan laste ned pasientdata på forhånd fra AccuLink-databasen (se brukermanualen til AccuLink).

•

Se Testing med AccuScreen ► 36 for hvordan du går videre med de spesifikke testene.

Klargjøre utstyret
Hver dag før du starter testing av pasienter, anbefaler vi at du utfører de kvalitetstestene som er nødvendige for å
kontrollere at probe, elektrodekabel og ørekoblerkabel fungerer som de skal. Se Kvalitetstest ► 62.

Forsiktig • Sett bare desinfiserte probespisser inn i ørekanalen. Se Rengjøre og desinfisere den innebygde teståpningen
► 83.

4.2.1

Klargjøre proben for testing
Undersøk proben for forringelse (fargeendringer, endringer i overflate) på de gjenbrukbare probedelene før hver bruk.
Kontakt distributøren hvis du oppdager forringelse.

4.2.2

Koble til proben

1. Legg AccuScreen med forsiden ned.
Mansjetten på probepluggen og ringen rundt probekontakten er blå.
2. Hold kantene på pluggen med hakkene i den blå ringen rundt kontakten øverst på AccuScreen.
3. Sett probepluggen forsiktig inn i probekontakten. Det er ikke nødvendig å bruke makt for å sette pluggen riktig inn.
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Koble fra proben

Forsiktig • Unngå å trekke i kabelen når du kobler fra proben. Trekk i stedet i hylsen på den grå kontakten.

Ikke vri kontakten når du trekker den ut. Hold i stedet i mansjetten på pluggen, og løsne den ved å trekke den rett ut av
kontakten.
Proben løsner ikke hvis du trekker andre steder enn i mansjetten på pluggen.

4.2.3

Koble til elektrodekabelen for ABR-testing

1. Legg AccuScreen med forsiden ned.
Mansjetten på pluggen på elektrodekabelen og ringen rundt elektrodepluggkontakten på AccuScreen er grønne.
2. Hold kanten av elektrodekabelpluggen på linje med hakket i den grønne ringen rundt kontakten øverst på AccuScreen.
3. Sett elektrodekabelpluggen forsiktig inn i elektrodekabelkontakten. Det er ikke nødvendig å bruke makt for å sette
pluggen riktig inn.

MADSEN AccuScreen
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Koble fra elektrodekabelen

Forsiktig • Unngå å trekke i kabelen når du kobler fra elektrodekabelen. Trekk i stedet i hylsen på den grå kontakten.

Ikke vri kontakten når du trekker den ut. Hold i stedet i mansjetten på pluggen, og løsne den ved å trekke den rett ut av
kontakten.
Kabelen løsner ikke hvis du trekker andre steder enn i mansjetten på pluggen.

4.2.4

Koble til ørekoblerkabelen for ABR-testing
Ved ABR-målinger kan du enten bruke øreproben eller ørekoblerkabelen med ørekoblere. En stor fordel ved å bruke ørekoblerkabelen er at begge ører kan testes samtidig eller etter hverandre når testen starter. Bruk ørekoblerkabelen til ABRmålinger. Den største fordelen med ørekoblerkabelen er at du kan teste begge ører samtidig eller etter hverandre etter at
testen er startet.

1. Legg AccuScreen med forsiden ned.
Mansjetten på pluggen til ørekoblerkabelen og den ringen rundt ørekoblerkontakten er blå.
2. Hold kantene på pluggen med hakkene i den blå ringen rundt kontakten øverst på AccuScreen.
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3. Sett pluggen forsiktig inn i probekontakten. Det er ikke nødvendig å bruke makt for å sette pluggen riktig inn.

Koble fra kabelen

Forsiktig • Unngå å trekke i kabelen når ørekoblerkabelen kobles fra. Trekk i stedet i hylsen på den grå kontakten.

Ikke vri kontakten når du trekker den ut. Hold i stedet i mansjetten på pluggen, og løsne den ved å trekke den rett ut av
kontakten.
Kabelen løsner ikke hvis du trekker andre steder enn i mansjetten på pluggen.

4.3

Klargjøre testmiljøet
Fysisk miljø
•

Sørg for at testmiljøet er så stille som mulig. Jo stillere det er i rommet, jo mer nøyaktig og rask blir testingen.

•

Kontroller at testen ikke utføres under et klimaanlegg eller foran en vifte eller ventilator.

•

Sørg for at det ikke finnes mobiltelefoner eller personer som snakker osv. i nærheten.

Hygieniske forholdsregler
•

Følg eventuelle prosedyrer for infeksjonskontroll i miljøet du jobber i.

•

Rengjør probehuset, probekabelen og probepluggen før hver pasient eller hvis overflaten er synlig kontaminert.

•

Rengjør ABR-elektrodekabelen og elektrodekabelpluggen før hver pasient hvis overflaten er synlig kontaminert.

•

Bruk en steril alkoholserviett* til å rengjøre overflatene og vent til probehuset, probekabelen og probepluggen er helt
tørre.

Merk • En steril alkoholserviett inneholder vanligvis isopropylalkohol 70 %. Det er viktig at desinfeksjonsmiddel er
i kontakt med overflaten i den tiden som er spesifisert av produsenten av desinfeksjonsmiddelet, for å sikre at middelet er effektivt.

4.4

•

Bruk alltid nye ørepropper.

•

Bruk alltid nye ABR-elektroder.

•

Bruk alltid nye ørekoblere.

Klargjøre pasienten
Hørselsscreening på nyfødte
Hørselsscreening på nyfødte med OAE og ABR utføres helst mens spedbarnet sover. Det ideelle tidspunktet er etter at
babyen er matet og skiftet på.
Det anbefales at nyfødte spedbarn svøpes tett for ABR-testing. Svøping har en svært beroligende virkning.
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4.4.1

Klargjøre pasienten til innsetting av øreproben
Generell klargjøring av pasienten
1. Plasser pasienten slik at du enkelt kommer til øret som skal testes.
2. Grip det ytre øret og trekk forsiktig tilbake og litt ut fra pasientens hode.
3. Se inn i ørekanalen.
Hvis du kan se tydelig innsmalning av ørekanalen, er den sannsynligvis ikke rett.
Fordi ørekanalene til nyfødte er svært mye, blir de lett presset ut av form. Hvis dette er tilfelle, venter du til ørekanalen går tilbake til opprinnelig form.
Slipp det ytre øret og prøv igjen. Masser området forsiktig for å hjelpe til med å åpne ørekanalen.
4. Inspiser ørekanalen for å forsikre deg om at den er fri for vernix eller fremmedelementer
som kan påvirke testresultatet.

4.4.2

Tilpasse øreproppen på proben

1. Velg en ørepropp som passer til pasientens ørekanal. Det kan være at du må prøve forskjellige størrelser for å finne
den som passer.
2. Skyv øreproppen forsiktig inn på probespissen til den ligger tett mot probebasen. Det er mye lettere å montere og
fjerne øreproppen hvis du vrir den litt. Pass på at du holder proben i probehuset og ikke i kabelen mens du gjør dette.

Merk • Nøyaktig testing kan bare garanteres hvis du bruker de medfølgende øreproppene.

Merk • Ørepropp kan brukes for begge ører. Hvis du har mistanke om infeksjon i ett øre, skifter du ørepropp og rengjør
probespissen eller skifter den ut, før du fortsetter testingen i det andre øret.

Advarsel • Bruk av probe med ørepropp som har feil størrelse eller bruk av for mye makt kan irritere ørekanalen.
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Merk • Hvis det oppstår probefeil, kontrollerer du at kanalene i probespissen er rene (s eVedlikehold og rengjøring ►
80) og at proben er tilkoblet.

Se også Probetest ► 62.

4.4.3

Sette inn proben med ørepropp i pasientens ørekanal
1. Når du har montert en ørepropp på proben, trekker du det ytre øret forsiktig tilbake
og litt ned, og setter proben inn i ørekanalen mens du trykker lett og vrir proben litt.
Kontroller riktig montering visuelt.
Proben kan settes inn med probekabelen vendt opp eller ned, avhengig av hva som
passer best.
Sørg for at proben sitter godt. Lekkasje kan forlenge testens varighet på grunn av lydlekkasje, støy eller begge.
Fest klemmen på pasientens klær eller sengetøy for å feste probekabelen.

Merk • Sørg for at kabelen ikke berører vibrerende overflater mens testen utføres.

Advarsel • I tilfelle traume i øret eller ørekanalen skal du ikke starte målinger.

2. Hvis du har valgt en ABR-test, må du også montere elektrodene riktig. Se Plassere elektroder for ABR-testing ► 33.

4.4.4

Plassere elektroder for ABR-testing
Klargjøring av huden

Merk • Bruk ikke alkoholputer eller andre alkoholholdige rengjøringsmiddel til å rengjøre huden. Dette kan føre til at
huden tørker ut, slik at impedansen i huden øker.

1. Plasser elektrodene på pasienten på følgende måte:

MADSEN AccuScreen

Rød

Øverst på nakken

Svart

På kinnbeinet (felles eller jordet elektrode)

Hvit

På den øvre delen av pannen
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2. Sørg for at elektrodene sitter tett inntil huden.

Merk • Elektrodenes hydrogel kan tørke ut. Sørg for at brukte pakker lukkes skikkelig. Uttørket hydrogel kan føre til
uventet høy elektrodeimpedans. Hvis dette er tilfelle, skifter du elektrodene.

Merk • Den svarte elektroden (nøytral- eller jord-elektrode) kan alternativt festes på babyens bryst eller skulder. De
røde og hvite elektrodene må imidlertid plasseres som angitt, dvs. henholdsvis i nakkegropen og på den øvre delen av
pannen. Andre elektrodeplasseringer er ikke validert.

4.4.5

Montere ørekoblere
Advarsel • Sett aldri de røde og blå ørekobleradapterne rett i ørekanalen. Bruk dem bare med ørekoblere montert.

Merk • Bruk ørekoblerne bare med ørekoblerkabelen – ikke med øreproben.

Ørekoblere

A. Kabelkontakt
B. Ørekoblerkabel

C. Blå ørekobleradapter til venstre øre
D. Rød ørekobleradapter til høyre øre

1. Sett elektrodene på spedbarnets panne, nakke og kinnbein før du kobler til ørekoblerne. Se Plassere elektroder for
ABR-testing ► 33.
2. Sett en ørekobleradapter inn i slangen øverst på hver ørekobler.
3. Trekk av beskyttelsesfilmen fra ørekobleren.
4. Sett ørekobleren med rød adapter over spedbarnets høyre øre, og ørekobleren med blå adapter over spedbarnets
venstre øre.
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Ørekoblerne kan plasseres med kablene vendt opp eller ned, avhengig av hva som passer best.

Forsiktig • Ørekoblerkablene må ikke fjernes ved å trekke i kabelen. Hold dem i stedet i ørekobleradapteren.
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Testing med AccuScreen
Før du starter testen:
1. Bestem hvilket øre du vil utføre testen på.
2. Bestem hvilken test du vil utføre.
–

TEOAE-testen ► 37.

–

DPOAE-testen ► 41

–

ABR-testen ► 45

3. Gjør som beskrevet i Klargjøring til testing ► 28.

5.1

Klar til testing
Du kan velge mellom to måter å starte en test på:
• Hurtigtest
•

Vanlig test

Hurtigtest
1. Velg Hurtigtest i Hjem-skjermbildet.
Valget av test avhenger av apparattype, apparatets konfigurasjon og hvilke kabler
som er tilkoblet.
2. Se testbeskrivelsene i:
–

TEOAE-testen ► 37.

–

DPOAE-testen ► 41

–

ABR-testen ► 45

Merk • Disse testresultatene blir ikke lagret.

Vanlig test
1. Finne en pasient (se Finne en pasient ► 26) eller legge til en ny pasient (se Legge
til en ny pasient ► 24).
2. Trykk på OK-knappen i Ny pasient-skjermbildet eller Pasient detaljer-skjermbildet.
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3. Dette åpner pasientens Testmeny-skjermbilde.
Valget av test avhenger av apparattype, apparatets konfigurasjon og hvilke kabler
som er tilkoblet.
Valg av tilgjengelige tester kan konfigureres (se brukermanualen til AccuLink).
4. Se testbeskrivelsene i:
–

TEOAE-testen ► 37.

–

DPOAE-testen ► 41

–

ABR-testen ► 45

5.2

TEOAE-testen

5.2.1

Starte testen
1. Testen startes ved å trykke på Start-knappen ved siden av TEOAE, og som svarer til
øret du har satt proben i.

Kalibrering utføres før selve testen starter.
Testen starter automatisk når kalibreringen er fullført.
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5.2.2

TEOAE-testen
Testforløpet vises på displayet.

•

Trykk om nødvendig på Stopp-knappen for å stoppe testen. Testen lagres som en
mangelfull test.

Testdetaljer
Viser hvilket øre som testes.

A. Gyldige topper
B. Høyere frekvensemisjoner
C. Lavere frekvensemisjoner
Det grafiske displayet viser toppene som
når testkriteriene. Diagrammet er en
statistisk graf.

Gyldig topp
Viser at intensiteten i en topp er gyldig, og telles av topptelleren.
Toppteller
Testen må totalt registrere minst 8 gyldige topper i vekslende retninger (talt
både over og under medianlinjen) for å gi Bestått/Klar respons.

Probetilp.
Hvis Probetilpassingsassistent er aktivert, viser denne linjen kvaliteten på probetilpassingen. Jo lengre linje, desto bedre probetilpassing. Indikatorlinjen er
grønn når proben er godt tilpasset. Hvis linjen er grå, må proben justeres for
bedre tilpassing. (Probetilpassingsassistent er deaktivert som standard. Funksjonen kan aktiveres og deaktiveres i AccuLink.)

Støy
Gjeldende støynivå. Sørg for at Støy-nivået er så lavt som mulig. Høyt Støy-nivå
kan indikere høyt støynivå i omgivelsene eller støy fra pasienten.
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Testdetaljer

Artefakt
Viser gjennomsnittlig artefaktnivå i prosent. Artefaktgraden (har utspring i støy)
skal om mulig være under 20 %.
Hvis det er artefakter til stede, kan dette indikere høyt støynivå i omgivelsene
eller støy fra pasienten. I slike tilfeller kontrollerer du testforholdene og
kontrollerer at proben passer.

Stabilitet
Viser probens gjennomsnittlige stabilitetsnivå i prosent. Stimulistabilitet (har
utspring i probestabilitet) skal om mulig være over 80 %.

Fremdrift
Viser hvor lang tid som er gått for gjeldende testfrekvens. Hvis det ikke oppnås
Bestått/Klar respons for gjeldende frekvens, blir testfrekvensen tidsavbrutt.
Maks. tid avhenger av støynivået i omgivelsene. Hvis testbetingelsene er
optimale, men ingen respons måles, blir frekvensen tidsavbrutt før fremdriftsviseren når slutten.

Testvarighet for spedbarn
Mindre enn 10 sekunder for spedbarn med normal hørsel under stille forhold, men svært avhengig av de generelle testforholdene.

5.2.3

TEOAE-testresultater
Når testen er fullført blir dataene lagret, og resultatet vises på skjermen.
•

Trykk på OK-knappen for å gå tilbake til Testmeny.

Bestått/Klar respons
Hvis resultatet er Bestått/Klar respons vises bare diagrammet.
•

Resultatet Bestått/Klar respons indikerer at pasienten har normal ytre hårcellefunksjon i området som tilsvarer testsignalet.

•

Resultatet Bestått/Klar respons fastslås av en statistisk algoritme, basert på vektet
gjennomsnitt, som sikrer påvisning med dokumentert høy spesifisitet og følsomhet. Det kreves ingen ytterligere tolkning av et Bestått/Klar respons-resultat.
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Henvise/Ikke klar respons
Hvis resultatet er Henvise/Ikke klar respons, vises de detaljerte resultatene rett under
diagrammet.

Henvise/Ikke klar respons:
• Resultatet Henvise/Ikke klar respons er "godt" hvis Artefakt- og Stimuli-nivåene
ikke overskrider de kritiske grensene (se nedenfor), noe som indikerer at testforholdene var gode.
•

Resultatet Henvise/Ikke klar respons er "dårlig" hvis Artefakt- og Stimuli-nivåene
er overskredet, noe som indikerer at testforholdene ikke var optimale. I dette tilfellet må pasienten testes på nytt.
Hvis indikatorlinjen for probetilpassing viser at proben er dårlig tilpasset, skal
proben justeres og pasienten testes på nytt.

Resultatet Henvise/Ikke klar respons kan forekomme av flere årsaker, den viktigste er at pasienten kan ha sensorinevralt
hørselstap.
Ta imidlertid alltid hensyn til faktorene nedenfor når du tolker et Henvise/Ikke klar respons-resultat. Det kan være mulig å
forbedre kvaliteten på testen, slik at en ny test kan gi resultatet Bestått/Klar respons. Det anbefales alltid at du gjentar testen hvis resultatet er Henvise/Ikke klar respons.
Ta for eksempel hensyn til følgende når du tolker et Henvise/Ikke klar respons-resultat:
• Feil ved overføringen av lyd er den aller viktigste årsaken til at emisjonene ikke påvises. For å eliminere denne
muligheten må du alltid sørge for at probespissen og ørekanalen ikke er blokkert av ørevoks eller vernix. Rengjør
proben, skift ørepropp og gjenta testen. Kontroller indikatoren for probetilpassing under kalibrering og juster proben
etter behov, slik at proben er godt tilpasset.
•

Det anbefales at du gjentar testen hvis testforholdene ikke var optimale (for mye støy, for rastløs pasient osv.). Bruk om
nødvendig en lydcelle eller et rom der omgivelsesstøyen er lavest mulig.

Artefakt- og stimuliverdier
Hvis Artefakt-verdien (artefaktavvisning) er høyere enn 20 %, kan det indikere støy under testen. Prøv å forbedre testforholdene og gjenta testen.
Hvis Stimuli-verdien (stimulistabilitet) er lavere enn 80 %, kan proben være forskjøvet eller være i en posisjon der responsen ikke kan registreres. Prøv å flytte proben og gjenta testen.

Merk • Retrocochleært hørselstap kan ikke påvises ved TEOAE-testing.
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Ikke fullført test
Hvis testen ble avbrutt, vises en feilmelding og detaljerte resultater.
Resultatskjermbildet varierer, avhengig av om testen mislyktes eller ble avbrutt under
kalibrering.

5.3

DPOAE-testen
DPOAE-er er responser som det indre øret genererer ved en totoners stimulering. For hver frekvens som testes, presenteres et par toner. Frekvensen for den ene av de presenterte tonene kalles F1, og nivået for den tonen kalles L1. Den
andre tonen kalles F2, og nivået er L2.

5.3.1

DPOAE-testprotokoll
Testen utføres ved å måle frekvensene i synkende rekkefølge. Resultatene vises med frekvensene økende fra venstre mot
høyre. Frekvensene som er testet, avhenger av oppsettet: standardfrekvenser er:
5 kHz
4 kHz
3 kHz
2 kHz
L1/L2-paret er 59/50 dB SPL. Bare F2 vises.

5.3.2

Starte testen
1. Testen startes ved å trykke på Start-knappen ved siden av DPOAE, og som svarer
til det øret du har satt proben i.
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Kalibrering og høyttalertest utføres før den faktiske testen starter.

Kalibrering
Hvis proben ikke sitter som den skal, justerer du probeplasseringen.

Høytalertest
Kalibreringen etterfølges av en høyttalertest for å sikre at begge høyttalerne fungerer
som de skal.

Testen starter automatisk når kalibreringen er fullført.
"Ufullstendig"-melding
Hvis meldingen Ufullstendig vises:
• Monter proben igjen, og sørg for at den sitter som den skal.
•

5.3.3

Trykk på Start-knappen for å starte testen på nytt.

DPOAE-testen
Testforløpet vises på displayet. Testøret og frekvensen som testes for øyeblikket, vises
øverst på skjermen.
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Du finner en beskrivelse av søyediagrammet og andre viste data i tabellen Testdetaljer
nedenfor.

•

Trykk om nødvendig på Hopp over-knappen for å hoppe over en frekvens.
Antallet frekvenser som testes, kan konfigureres. Se brukermanualen for AccuLink.

•

Trykk om nødvendig på Stopp-knappen for å stoppe testen. Testen lagres som en
mangelfull test.

Testdetaljer
Viser hvilket øre som testes.

Stolpediagram
Støy
Registrert DPOAE-respons: Frekvens godkjent

DPOAE-frekvensen som testes, hoppes over eller refereres
Høyden på stolpene representerer støy/respons-amplitude.
Testfrekvensene vises under stolpediagrammet.
Testprotokollene kan konfigureres (se brukermanualen for AccuLink).
En standard DPOAE-test inneholder følgende 4 frekvenser:
• 5 kHz
•

4 kHz

•

3 kHz

•

2 kHz

der 5 kHz testes først.
Standardkriterier for Bestått/Klar respons og Henvise/Ikke klar responser 3/4. Testen stopper automatisk hvis 3 frekvenser oppnår et Bestått/Klar respons-resultat eller 2 frekvenser får et Henvise/Ikke klar respons-resultat.
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Testdetaljer

DPOAE
Respons ved gjeldende testfrekvens.

Støy
Gjeldende støynivå. Sørg for at støynivået er så lavt som mulig.

Fremdrift
Viser hvor lang tid som er gått for gjeldende testfrekvens. Hvis det
ikke oppnås Bestått/Klar respons for gjeldende frekvens, blir testfrekvensen tidsavbrutt. Maks. tid avhenger av støynivået i omgivelsene. Hvis testbetingelsene er optimale, men ingen respons
måles, blir frekvensen tidsavbrutt før fremdriftsviseren når slutten.

Testens varighet – Vanlig DPOAE
Ca. 10 sekunder på pasienter med normal hørsel under støyfrie forhold, men avhenger sterkt av de generelle testforholdene.

5.3.4

DPOAE-testresultater
Når testen er fullført blir dataene lagret, og resultatet vises på skjermen.
Se Alternativer i skjermbildene md testresultater ► 51 for en beskrivelse av de tilgjengelige knappene.
Følgende definisjoner av Bestått/Klar respons og Henvise/Ikke klar respons gjelder kun standard DPOAE-protokoll for
AccuScreen.
Se brukermanualen for AccuLink for tilpassede protokoller.

Bestått/Klar respons
Bestått/Klar respons for én enkelt frekvens fastslås av en statistisk algoritme basert på
vektet gjennomsnitt, som sikrer påvisning med høy følsomhet. Et Bestått/Klar
respons-resultat for én enkelt frekvens indikerer at pasienten har normal ytre hårcellefunksjon i den tilsvarende frekvensregionen i sneglehuset på testtidspunktet.
Hele testen er fullført med resultatet Bestått/Klar respons hvis DPOAE-signaler kunne
registreres for minst 3 av 4 frekvenser.

Merk • Retrocochleært hørselstap kan ikke påvises ved DPOAE-testing.
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Henvise/Ikke klar respons
Resultatet Henvise/Ikke klar respons indikerer at signifikant DPOAE-respons ikke
kunne påvises ved minst 2 av 4 frekvensbånd.
DPOAE-resultatet spesifiserer hver av frekvensene som testes. Dette legger grunnlaget
for avgjørelser når det gjelder videre prosedyre. Et Bestått/Klar respons-resultat ved
én enkelt frekvens indikerer nesten normal ytre hårcellefunksjon i den tilsvarende frekvensregionen i sneglehuset.
Hovedårsaken til manglende påvisning er støyende testforhold eller at proben sitter
dårlig. I DPOAE-tester gjelder dette spesielt i de laveste frekvensene. Derfor er resultatet Henvise/Ikke klar respons ved lav frekvens og Bestått/Klar respons ved høy frekvens en sterk indikasjon på at testforholdene ikke er optimale. Hvis dette er tilfelle,
anbefales det å forbedre testforholdene og gjenta testen.

Ikke fullført test
Hvis testen blir stoppet, vises feilmeldingen nedenfor.
Resultatskjermbildet avviker fra det som er vist hvis testen mislykkes eller blir avbrutt
under kalibrering.

5.4

ABR-testen
ABR-testene er identiske, bortsett fra dB-nivået som testene utføres ved. Nivået indikeres ved navnet på testene: ABR 30,

ABR 35, ABR 40 og ABR 45.
Forsiktig • Mobiltelefoner, elektriske apparater, skrivebord og lignende apparater kan avgi støy som kan påvirke ABRmålinger og føre til uriktige resultater. Pass på at testingen utføres borte fra slike støykilder.

5.4.1

Starte testen
1. Sett elektrodene på pasienten for å sikre at de rekker å danne god forbindelse med huden, for eksempel mens du
forklarer testprosessen til foresatte. (Se Plassere elektroder for ABR-testing ► 33.)
2. Koble til elektrodekabelen.
3. Monter proben eller ørekoblerne med ørekoblerkabelen. ABR-skjermbildet skifter automatisk.
4. Bestem hvilket øre du vil utføre testen på, og klargjør pasienten som beskrevet i Klargjøre pasienten ► 31.
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Teste ett øre
• Start testen ved å trykke på Start-knappen ved siden av ABR-testen, og som svarer til det øret du har satt proben i.

Teste begge ører
• Hvis du tester med ørekoblere, vises knappen Binaural.
Trykk på denne knappen for å teste begge ørene.

5.4.2

Impedanstesting og kalibrering
Test av elektrodeimpedansen etterfulgt av kalibrering utføres før den faktiske testen
starter.
Alle indikatorene for stimuli, panne- og nakkeimpedans og balanse skal helst være
grønne (se Impedanstest-indikatorer ► 46), men testen kan startes selv om indikatorene er gule.

Start-knappen er nedtonet til Stimuli- og Impedans-verdiene er OK.

Impedanstest-indikatorer

Stimuli
Den akustiske stimulansen kalibreres.
Hvis verdiene for Impedans og Balanse er OK (grønne), trykker du på Start-knappen for å
starte testen. (Avhengig av hvordan enheten er konfigurert, kan testen starte automatisk hvis
indikatorene er grønne eller gule.)

Rød (nakke)
Den røde avlesningen indikerer summen av hudimpedansen i den røde og den svarte (vanlig
eller jordet) elektroden.
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Impedanstest-indikatorer

Hvit (høyt på pannen)
Den hvite avlesningen indikerer summen av hudimpedansen i den hvite og den svarte (vanlig
eller jordet) elektroden.

Fargekoding
Grønn

Mindre enn 4 kΩ: God

Gul

4 til 12 kΩ: Akseptabel

Rød

Dårlig
Mer enn 12 kΩ.
Testing kan ikke utføres. Start-knappen er deaktivert, bare Stopp-knappen kan
trykkes på.

Balanse
Indikerer forskjellen i hudimpedans for den hvite og den røde elektroden. Denne verdien skal
også være ganske lav (mindre enn 4 kΩ):

Grønn

God
0 til 2 kΩ

Gul

Akseptabel
2 til 4 kΩ

Rød

Dårlig
Mer enn 4 kΩ.
Testing kan ikke utføres. Start-knappen er deaktivert, bare Stopp-knappen kan
trykkes på.

Hvis impedansverdiene er høye
1. Kontroller at elektrodekabelen er koblet til AccuScreen.
2. Kontroller at elektrodene er riktig plassert.
3. Kontroller at hudområdene er rene.
Bruk vann og en ren klut til å rengjøre hudområdene grundig for alle de tre elektrodene før testing.
4. Sett om nødvendig på nye elektroder for å kontrollere om dette reduserer impedansverdiene.
1. Trykk på Start-knappen for å starte testen. (Avhengig av hvordan enheten er konfigurert, kan testen starte automatisk hvis indikatorene er grønne eller gule.)
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5.4.3

ABR-testen
Testforløpet vises på displayet.

Sette en test på pause
• Trykk om nødvendig på Pause-knappen for å stoppe testen midlertidig, for eksempel hvis testen går som den skal, men plutselig blir påvirket av støy eller bevegelser.
Hvis du trykker på Pause-knappen, lagres dataene som er registrert frem til dette
tidspunktet. Dette hindrer at registrerte data påvirkes av støy eller bevegelser.
Testen kan som standard settes på pause i maks. 5 minutter hver gang. (Maksimal
pauselengde kan konfigureres i AccuLink.)
•

Trykk på Start-knappen for å gjenoppta testen.

Stoppe en test
• Trykk om nødvendig på Stopp-knappen for å stoppe testen. Testen lagres som en
mangelfull test.
Testdetaljer
Viser hvilket øre som testes.

Testing av ett enkelt øre
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Testdetaljer
Binaural testing

ABR
Viser ABR-responsen.

EEG
Dette er en indikasjon av amplituden for det totale registrerte potensialet. Jo
lavere verdien er, desto enklere blir testen. Hvis elektrodesignalene er signifikant
høye (forstyrrelser, muskulære artefakter), vil dataene som måles i dette tidsrommet bli ignorert.

Impedans
Disse impedansverdiene oppdateres og vises hvert 20, sekund.

Fremdrift
Viser hvor lang tid som er gått for gjeldende testfrekvens. Hvis det ikke oppnås
Bestått/Klar respons for gjeldende frekvens, blir testfrekvensen tidsavbrutt. Maks.
tid avhenger av støynivået i omgivelsene. Hvis testbetingelsene er optimale, men
ingen respons måles, blir frekvensen tidsavbrutt før fremdriftsviseren når slutten.
Den faktiske testen er som et kappløp mellom Fremdrift og ABR:
• Hvis Fremdrift vinner, er resultatet Henvise/Ikke klar respons.
•

Hvis ABR vinner, er resultatet Bestått/Klar respons.

Pause
Trykk for å sette testen på pause.

Testvarighet for spedbarn
Testing av ett enkelt øre:
Ca. 1½ minutt for spedbarn med normal hørsel under støyfrie forhold, men avhenger sterkt av de generelle testforholdene.

Binaural testing:
Ca. 3 minutter på spedbarn med normal hørsel under støyfrie forhold, men avhenger sterkt av de generelle testforholdene.

5.4.4

ABR-testresultater
Når testen er fullført blir dataene lagret, og resultatet vises på skjermen.
1. Se Alternativer i skjermbildene md testresultater ► 51 for en beskrivelse av de tilgjengelige knappene.
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2. Trykk på OK-knappen for å gå tilbake til Testmeny.

Testresultatet Bestått/Klar respons
Hvis resultatet er Bestått/Klar respons, vises bare grafen.
•

Bestått/Klar respons indikerer at auditiv hjernestammerespons ble påvist ved 30,
35, 40 eller 45 dB nHL bredbåndstimulans.
Denne metoden tester hovedsakelig frekvensene fra 2 til 4 kHz, som bærer den
akustiske informasjonen som er viktigst for utvikling av tale.

•

Bestått/Klar respons sikrer at signifikant hørselstap i disse frekvensene kan utelukkes med 99,5 % sikkerhet.

Testresultatet Henvise/Ikke klar respons
Hvis resultatet er Henvise/Ikke klar respons, vises de detaljerte resultatene rett under
diagrammet.
•

Resultatet Henvise/Ikke klar respons kan indikere signifikant hørselstap.

•

Resultatet Henvise/Ikke klar respons kan også forekomme hvis responsen druknes
av for mye elektrisk støy.

Hvis spedbarnet beveger seg, suger eller gråter under testen, kan dette føre til for mye elektrisk støy. Annet elektrisk
utstyr og lysrør i nærheten kan også forårsake elektriske forstyrrelser.
En god indikasjon på dette er hvis ABR-stolpen på displayet er nær kriteriet for Bestått/Klar respons, men ikke gir resultatet Bestått/Klar respons. Hvis dette er tilfelle, prøver du å forbedre testforholdene og gjentar testen.
Derfor anbefales det at du forbedrer testforholdene og gjentar testen før pasienten henvises til ytterligere oppfølging.
• Sitter proben som den skal i ørekanalen?
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•

Er elektrodene riktig plassert, og sitter de som de skal? Selv om apparatet godtar impedansverdiene, er det ofte en
fordel å prøve å redusere impedansverdiene, og spesielt forskjellene i impedans. Støyen i elektrodekabelen avhenger
sterkt av impedansverdiene.

•

Er pasienten avslappet uten spente muskler? Legg merke til at elektriske muskelartefakter kan forekomme fra muskler
som er spente, men som ikke beveger seg (isometrisk sammentrekning). Kontroller spesielt nakken for denne tilstanden.

•

Finnes det kilder til elektrisk støy i omgivelsene? Spesielt motordrevne apparater som pumper kan forårsake kraftig
støy, som noen ganger godtas av instrumentet, men som kan være for høy, for eksempel hvis responsen har lav amplitude. Det kan være en fordel å foreta testen i et annet rom.

•

Er det mye akustisk støy i omgivelsene? Høyt støynivå kan maskere stimulansen.
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Ikke fullført test
Hvis testen blir stoppet, vises feilmeldingen nedenfor.

5.5

Alternativer i skjermbildene md testresultater
Alternativer for testresultat

Legg til kommentarer
Hvis du vil legge til kommentarer i testresultatet, trykker du på Kommentarer-knappen. Dette åpner
Kommentarer-skjermbildet, der du kan velge forhåndsdefinerte kommentarer eller legge til dine egne. Se
Legge til kommentarer i en test ► 52.

Skrive ut resultatene
Se Utskrift ► 57.
Test det andre øret
Starter testen i det andre øret.

Start
Hvis du vil gjenta testen, trykker du på Start-knappen.

OK
Trykk for å gå tilbake til Testmeny, slik at du kan teste det andre øret eller fortsette med en annen type
test.

1. Trykk på OK-knappen for å gå tilbake til Testmeny.
Når testen er fullført for et spesifikt øre, endres Start-knappen for å vise resultatet.
Knappene viser den beste og siste testen. Trykk på de enkelte knappene for å vise resultatet.
–

Bestått/Klar respons

–

Henvise/Ikke klar respons

–

Ufullstendig
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2. Hvis Binaural test-knappen for ABR-testing vises, endres den ikke. Hvis du trykker den, startes en
ny binaural test.

5.6

Legge til kommentarer i en test
Du kan enten velge fra en liste over standardkommentarer, eller legge til din egen kommentar.
Du kan redigere forhåndsdefinerte kommentarer fra AccuLink og deretter laste dem ned til AccuScreen.

5.6.1

Legge til en standardkommentar
1. Hvis du vil legge til en standardkommentar, trykker du på Legg til kommentarknappen i Testresultat-skjermbildet.
Dette åpner Kommentarer-skjermbildet. Hvis kommentarer allerede er lagt til i
testen, er de markert her.
2. I Kommentarer-skjermbildet kan du velge en forhåndsdefinert kommentar som
gjelder denne pasienten eller testforholdene.
Kommentarene kan konfigureres i AccuLink.

3. Når du har valgt en kommentar, trykker du på OK for å lagre.

5.6.2

Legge til en ny kommentar
Du kan legge til kommentarer fra de enkelte skjermbildene i testresultatet, eller fra pasientens Testmeny.
1. Hvis du vil legge til en ny kommentar, trykker du på Legg til kommentar-knappen
i Kommentarer-skjermbildet.
Dette åpner Legg til kommentar-skjermbildet.
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2. Du kan skrive inn én eller flere kommentarer med inntastingsmetodene som er
beskrevet nedenfor.
Se også Bruke tastaturet ► 74.
3. Når du har skrevet inn en kommentar i feltet, trykker du på OK-knappen for å
lagre.

5.6.3

Vise kommentarer
Du kan vise kommentarer fra de enkelte skjermbildene i testresultatet, eller fra pasientens Testmeny.
1. Trykk på Vis kommentarer-knappen for å vise en kommentar.
Dette åpner Kommentarer-skjermbildet. Hvis kommentarer allerede er lagt til i testen, vises de her.

5.7

Fortsette testen på det andre øret
1. Før du fortsetter testen på det andre øret, må du kontrollere at proben er ren. Se også Vedlikehold og
rengjøring ► 80.
2. Flytt om nødvendig på pasienten slik at du kan teste det andre øret og sette inn proben i det nye øret
som skal testes.
3. Trykk på knappen Test det andre ører i Testresultat-skjermbildet.
Testen starter automatisk.

5.8

Vise en pasients testregistrering
En pasient som screenes med AccuScreen får resultatet Bestått/Klar respons eller Henvise/Ikke klar respons.
•

Hvis resultatet er Bestått/Klar respons, kreves ingen ytterligere tiltak.

•

Hvis resultatet er Henvise/Ikke klar respons, anbefales det å teste pasienten på nytt. Hvis pasienten igjen får resultatet Henvise/Ikke klar respons, må pasienten henvises til ytterligere testing.

Se også DPOAE-testresultater ► 44 TEOAE-testresultater ► 39 og ABR-testresultater ► 49.

5.9

Prøvevindu
Du kan vise pasientens tester:
• i Hjem-skjermbildet
•

i Pasient detaljer-skjermbildet
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•

fra pasientens Testmeny

I Hjem-skjermbildet
1. I Hjem-skjermbildet trykker du på Prøvevindu-knappen.
Dette åpner pasientlisten, der du kan velge en pasient.
2. Velg en pasient. Dette åpner pasientens Prøvevindu-skjermbilde.

I Pasient detaljer-skjermbildet
1. Bruk om nødvendig funksjonene som er beskrevet i Finne en pasient ► 26 for å finne en pasient.
2. Trykk på knappen som viser navnet til pasienten du vil velge.
3. I skjermbildet Pasientdetaljer trykker du på Prøvevindu-knappen.
Dette åpner pasientens Prøvevindu-skjermbilde.

5.10

Prøvevindu-skjermbildet
Prøvevindu-skjermbildet viser testene som er utført for en bestemt pasient.
Testene er sortert etter dato, med de siste testene øverst i listen.
1. Hvis flere tester er tilgjengelige, kan du vise dem ved å trykke på piltastene for å
bla opp og ned i listen.

Prøvevindu-skjermbildet viser informasjon om
–

Typen tester som er utført.

–

Hvilket øre testen ble utført på.

–

Dato og klokkeslett da testen ble utført.

Testresultatene
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•

Bestått/Klar respons

•

Henvise/Ikke klar respons

•

Ufullstendig
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2. Trykk på resultatsymbolet for å vise eller skrive ut individuelle testresultater.
Dette åpner et testresultatskjermbilde med testen du vil vise eller skrive ut.
For en beskrivelse av de enkelte testtypene, se:
–

TEOAE-testresultater ► 39

–

DPOAE-testresultater ► 44

–

ABR-testresultater ► 49

3. Hvis du vil vise kommentarer til et testresultat, trykker du på Kommentarerknappen i skjermbildet med de spesifikke testresultatene.
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6

Hurtigtest
Med Hurtigtest kan du utføre en hurtigtest i alle testfunksjoner, uten at testen må tilordnes en bestemt pasient. Dette er
nyttig ved demonstrasjon eller testing av AccuScreen.

Merk • Disse testresultatene blir ikke lagret. Som en følge av dette, er ikke data fra disse testene tilgjengelige i skjermbildene Prøvevindu og Skriv ut..

6.1

Utføre en hurtigtest
1. Gjør som beskrevet i Klargjøring til testing ► 28, men uten å legge til en ny pasient eller tilordne testen til en
bestemt pasient.
2. Trykk på Hurtigtest-knappen i Hjem-skjermbildet.

I Hurtigtest-skjermbildet har du tilgang til testtypene som er tilgjengelige på
AccuScreen.

3. Trykk på Start-knappen ved siden av testen du vil utføre, om som korresponderer
med det øret du har valgt å teste.
For en beskrivelse av de individuelle testene, se:
–

TEOAE-testen ► 37

–

DPOAE-testen ► 41

–

ABR-testen ► 45

Merk • Disse testresultatene blir ikke lagret, og kan ikke skrives ut.
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7

Utskrift
Du kan skrive ut fullstendige resultater fra AccuScreen direkte til en etikettskriver (se Utskrift fra AccuScreen ► 57).
Hvis en skriver er koblet til PC-en, kan du også bruke AccuLink-programvaren til å skrive ut AccuScreen-resultater (se brukermanual for AccuLink).

7.1

Utskrift fra AccuScreen
Advarsel • Før du foretar utskrifter, må du forsikre deg om at pasienten ikke er i kontakt med AccuScreen, ved å fjerne
proben eller ørekoblerne fra pasientens øre, og løsne alle elektroder.

Advarsel • For å overholde sikkerhetskravene til medisinske apparater, må tilkobling av skriveren alltid utføres utenfor
pasientområdet (min. 1,5 meter fra pasienten).

Merk • Det er ikke mulig å utføre tester når AccuScreen står i dokkingstasjonen eller er koblet til skriveren.

Merk • AccuScreen må ikke slås av mens utskrift pågår. Dette kan føre til at testdataene blir ødelagt.

Merk • Hvis etikettskriveren ikke er tilkoblet eller hvis den er slått av, vises en feilmelding på skjermen.

Merk • Bruk bare den anbefalte etikettskriveren. AccuScreen gjenkjenner etikettskriveren automatisk.

Merk • Skriv ikke ut fra AccuScreen når etikettskriverens statuslys indikerer "Kjøler ned" eller "Bufferoverflyt".

Merk • AccuScreen-dokkingstasjonen skal ikke være koblet til både en PC og etiketteskriveren samtidig.

1. Pass på at AccuScreen-dokkingstasjonen ikke er koblet til en PC.
2. Koble etikettskriverens kabel til AccuScreen-dokkingstasjonen, og sett AccuScreen i dokkingstasjonen.
3. Slå på skriveren.
Før du fester AccuScreen-dokkingstasjonen til en PC, må du passe på å koble etiketteskriveren fra dokkingstasjonen.
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Velge pasienten
1. Slå på AccuScreen og trykk Skriv ut-knappen i Hjem-skjermbildet.
Dette vil åpne Skriv ut-listen.

2. Trykk på knappen som viser navnet til pasienten du vil velge. Se om nødvendig
Finne en pasient ► 26.
Dette åpner Prøvevindu-skjermbildet.

Utskrift
1. Hvis du vil skrive ut hele listen fra Prøvevindu-skjermbildet, trykker du på Skriv
ut-knappen i dette skjermbildet.
Pasientspesifikke kommentarer skrives ut automatisk.
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2. Hvis du vil åpne et testresultat, trykker du på Resultat-knappen ved siden av
den testen du vil skrive ut.

3. Trykk på Skriv ut-knappen i det spesifikke Testresultat-skjermbildet.
Testspesifikke kommentarer skrives ut automatisk.

7.2

Utskrifter fra etikettskriveren
Utskriftene viser følgende:
• Pasientens for- og etternavn
•

Pasient-ID

•

Testdato

•

Testerens navn

•

Testtype

•

Resultat fra venstre og/eller høyre øre, dato og klokkeslett

•

Generelle kommentarer forbundet med pasienten skrives ut nederst på utskriften
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Alle resultater
De siste og beste resultatene fra alle tester på denne pasienten kombineres på én utskrift.
• TEOAE-resultater
•

DPOAE-resultater

•

ABR-resultater

Hvis det ikke finnes noen resultater for en spesifikk type test, står ikke testtypen på listen.

Enkeltresultater
Det nyeste resultatet skrives ut.
Bestått/Klar respons
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Henvise/Ikke klar respons
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Forklaring
Forklaring

L

•

Venstre øre

R

•

Høyre øre

C

•

Dette er kommentarer forbundet med en spesifikk test. For å vise disse kommentarene må utskrift av et
enkeltresultat foretas.
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Kvalitetstest
I Kvalitetstest-menyen kan du teste proben og kablene som er koblet til AccuScreen.
Vi anbefaler at du tester -proben og -kablene på begynnelsen av hver arbeidsdag.

Merk • Lokale bestemmelser og rutiner må alltid overholdes.

8.1

Uføre kvalitetstester
1. Trykk på Kvalitetstest-knappen i Hjem-skjermbildet.

2. I Kvalitetstest-menyen har du tilgang til kvalitetstesttypene som er tilgjengelige i
AccuScreen:
•

Probe
Probetest ► 62

•

Elektrodekabel
Elektrodekabeltest ► 64

•

Ørekoblerkabel
Test av ørekoblerkabel ► 65

•

Kombinert (Elektrodekabel – ørekoblerkabel)
Kombinert (Elektrodekabel – ørekoblerkabel) ► 67

8.2

Probetest
Hver dag før du starter testing av pasienter, må proben testes for å kontrollere at den fungerer som den skal.

Forsiktig • Forsikre deg om at probespissen er rengjort og desinfisert før den settes inn i testkaviteten. Se Rengjøre og
desinfisere den innebygde teståpningen ► 83.

Du kan starte probetesten på to måter:
• Utføre probetesten ► 63, ved å sette proben inn i testkaviteten på AccuScreen.
•

62

Fra Kvalitetstest-menyen ► 64
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8.2.1

Utføre probetesten
1. Sett inn probespissen uten ørepropp i testkaviteten.
Testen starter automatisk.

Merk • Probetesten starter ikke automatisk f.eks. når en pasient opprettes.

Hvis proben fungerer som den skal, vises meldingen probe OK.

Hvis proben ikke fungerer som den skal, vises meldingen probe feilet.
En liste over mulige feil vises også.

2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte testresultatet.
Gjenta testen om nødvendig.
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8.2.2

Fra Kvalitetstest-menyen
1. Sett inn probespissen uten ørepropp i testkaviteten på enheten, eller i en ekstern
teståpning.
2. Trykk på probe-knappen i Kvalitetstest-skjermbildet.
3. Du finner mer informasjon i Utføre probetesten ► 63.

8.3

Elektrodekabeltest
Hver dag før du starter testing av pasienter, må du teste elektrodekabelen for å forsikre deg om at den fungerer som den
skal.
1. Fest elektrodeklemmene på metallstengene på ABR-testeren.

2. Trykk Elektrodekabel-knappen i Kvalitetstest-skjermbildet.

Hvis elektrodekabelen fungerer som den skal, vises meldingen Elektrodekabel OK.
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Hvis en elektrodekabel ikke fungerer som den skal, vises meldingen
Elektrodekabel mislyktes.

3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte testresultatet.

8.4

Test av ørekoblerkabel
Hver dag før du starter testing av pasienter, må du teste ørekoblerkabelen for å kontrollere at den fungerer som den skal.
Testen av ørekoblerkabelen består av to deler:
1. En automatisk test for å kontrollere om det er kabelbrudd.
2. En manuell lyttetest for å påse at ørekobleradapterne ikke er tilstoppet.

Automatisk test
1. Sett ørekobleradapterne inn i kontaktene i hver ende av ABR-testeren.

2. Trykk på Ørekoblerkabel-knappen i Kvalitetstest-skjermbildet.
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Hvis meldingen Ørekobler OK vises, fungerer ørekoblerkablene korrekt.

Hvis meldingen Ørekobler mislyktes vises, fungerer minst én ørekobleradapter
eller ørekoblerkabel ikke korrekt.

3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte testresultatet.

Manuell lyttetest
1. Fjern ørekobleradapterne fra ABR-testeren.

Forsiktig • Ørekobleradapteren må ikke fjernes ved å trekke i kabelen. Hold i
stedet i ørekobleradapteren.
2. Under lytting til høyre (rød) ørekobleradapter trykker du på Ørekoblerkabelknappen i skjermbildet Kvalitetstester.
3. Påse at du kan høre ABR-stimuli.

Forsiktig • Ikke sett ørekobleradapteren inn i ørekanalen!

Merk • AccuScreen kan indikere at testen har mislyktes. Dette er normalt siden
testen utføres i fri luft og ikke i ABR-testeren.
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4. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
5. Under lytting til venstre (blå) ørekobleradapter trykker du på Ørekoblerkabelknappen i skjermbildet Kvalitetstester.
6. Påse at du kan høre ABR-stimuli.
7. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Hvis du hører ABR-stimulilyden fra begge ørekobleradaptere, fungerer de korrekt.
Hvis du ikke hører lyden fra den ene eller begge ørekobleradapterne, kan ørekobleradapteren bli tilstoppet eller ødelagt.
Ikke bruk disse ørekobleradapterne til screening.

8.5

Kombinert (Elektrodekabel – ørekoblerkabel)
Hver dag før du starter testing av pasienter, kan du teste den kombinerte elektrodekabelen og ørekoblerkabelen for å
kontrollere at den fungerer som den skal. Den kombinerte testen består av to deler:
1. En automatisk test for å kontrollere om det er kabelbrudd på enten ørekoblerkabelen eller elektrodekabelen.
2. En manuell lyttetest for å påse at ørekobleradapterne ikke er tilstoppet.

Automatisk test
1. Fest elektrodeklemmene på metallstengene på ABR-testeren.
2. Sett ørekobleradapterne inn i kontaktene i hver ende av ABRtesteren.

3. Trykk på Kombinert-knappen i Kvalitetstest-skjermbildet.

Hvis meldingen Alle tester er OK vises, fungerer elektrodekablene og ørekoblerkablene riktig.
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Hvis meldingen Test feilet vises, fungerer én eller flere
elektrodekabler og/eller ørekoblerkabler ikke som de skal.

4. Trykk på OK-knappen for å bekrefte testresultatet.

Manuell lyttetest
1. Fjern ørekobleradapterne fra ABR-testeren.

Forsiktig • Ørekobleradapteren må ikke fjernes ved å trekke i kabelen. Hold i
stedet i ørekobleradapteren.
2. Under lytting til høyre (rød) ørekobleradapter trykker du på Ørekoblerkabelknappen i skjermbildet Kvalitetstester.
3. Påse at du kan høre ABR-stimuli.

Forsiktig • Ikke sett ørekobleradapteren inn i ørekanalen!

Merk • AccuScreen kan indikere at testen har mislyktes. Dette er normalt siden
testen utføres i fri luft og ikke i ABR-testeren.
4. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
5. Under lytting til venstre (blå) ørekobleradapter trykker du på Ørekoblerkabelknappen i skjermbildet Kvalitetstester.
6. Påse at du kan høre ABR-stimuli.
7. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Hvis du hører ABR-stimulilyden fra begge ørekobleradaptere, fungerer de korrekt.
Hvis du ikke hører lyden fra den ene eller begge ørekobleradapterne, kan ørekobleradapteren bli tilstoppet eller ødelagt.
Ikke bruk disse ørekobleradapterne til screening.
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Merk • De automatiske testene bør alltid utføres med ørekobleradapterne koblet til ABR-testeren. Hvis en automatisk
test utføres uten at ørekobleradapterne er koblet til ABR-testeren, kan det hende at testen mislykkes selv om kabelen
fungerer korrekt.
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AccuScreen-innstillinger
Du kan konfigurere AccuScreen fra AccuScreen Settinger-menyen og fra AccuLink.

AccuScreen
Fra AccuScreen Settinger-menyen kan du:
•

endre tid- og datoinnstilling

•

endre språkinnstillingen

•

endre lydinnstillingene

•

endre lysstyrken i displayet

•

vise systeminformasjon

AccuLink
Settinger som kan konfigureres fra AccuLink, er beskrevet i brukermanualen for AccuLink.

9.1

Settinger-menyen
Fra Settinger-menyen kan du endre grunnleggende innstillinger for AccuScreen og vise informasjon om AccuScreen og
installert AccuLink.
1. Trykk på Settinger-knappen i Hjem-skjermbildet.

Fra Settinger-menyen kan du åpne innstillingene som er tilgjengelige i
AccuScreen.
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9.2

Tid og datoinnstilling
1. Trykk på Tid og dato-knappen i Settinger-skjermbildet.
Du kan angi datoen øverst i Settinger og tiden i nederste delen av Settinger.

Merk • Hvis du går ut av Tid og dato-skjermbildet ved å trykke på OK-knappen,
stilles sekundene til null.

2. Trykk på pilene for å velge dag (DD), måned (MM), år (ÅÅÅÅ), timer (HH) og minutter (MIN).

3. Trykk på Verktøy-knappen for å endre dato- og klokkeslettformater.

–

Datoformat
Velg i listen hvordan datoinnstillingen skal vises på skjermen.

–

Tidsformat
Velg fra listen hvordan klokkeslettinnstillingen skal vises på skjermen.
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9.3

Språkinnstilling
1. Trykk på Språk-knappen i Settinger-skjermbildet.
2. Du kan endre språket i AccuScreen ved å trykke på knappen med ønsket språk.

Merk • Skjermbildet som viser tilgjengelige språk kan variere fra den som er vist.

9.4

Stille inn lyd

1. Trykk på Lyd-knappen i Settinger-skjermbildet.
Du kan slå på/av tastelyder og lyder for testresultater ved å trykke på den aktuelle
knappen.

Lyd på
–

Tastetrykk
Lyd når en knapp trykkes (klikk)

–

Resultater lyd
En lyd for Bestått/Klar respons eller Henvise/Ikke klar respons
høres på slutten av testen.

Lyd av
Viser at lyden er deaktivert.
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9.5

Lysstyrke

1. Trykk på knappen Displaylysstyrke i skjermbildet Settinger.
Du kan endre lysstyrken i displayet ved å trykke på knappene på hver side av den
grønne linjen

Merk • Høy lysstyrke påvirker batteriforbruket til AccuScreen.

9.6

–

Gjør displayet mørkere

–

Gjør displayet lysere

–

Trykk på Standard-knappen for å bruke standardinnstillingen for displaylysstyrke.

System informasjon
1. Trykk på System Info-knappen i Settinger-skjermbildet for å vise informasjon om
følgende:
–

Firmware frigjort

–

HW versjon og Serienummer

–

Neste AccuScreen service dato

–

Tilkoblet probe

–

Neste servicedato for den tilkoblede proben

–

Minnebruk
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Håndtere data i AccuScreen

10.1

Legge inn data i AccuScreen

10.1.1

Bruke tastaturet
Du kan legge inn eller redigere data ved å velge tegn og/eller tall på tastaturet.
Datainnleggingsfunksjoner
•

Trykk på Skift-pilen for å legge inn en stor bokstav. Når du har lagt inn ett tegn, skifter tastaturet tilbake til små bokstaver.
Det første tegnet i et felt skrives alltid med stor bokstav.

•

Trykk to ganger
for å skrive bare store bokstaver.

•

Trykk én gang
for å gå tilbake til små bokstaver.

Tast for spesialtegn
• Velg denne tasten for å legge inn spesialtegn (når tastaturet viser standardtegn).
•

Velg denne tasten for å legge inn standardtegn (når tastaturet viser spesialtegn).

Tast for tall og symboler
• Velg denne tasten for å legge inn tall og symboler (når tastaturet viser standardtegn).
•

Velg denne tasten for å legge inn standardtegn (når tastaturet viser spesialtegn og symboler).

•

Mellomrom
Velg denne tasten for å legge inn et mellomrom.

•

Trykk for å flytte markøren til venstre eller høyre i feltet.

•

Når du har lagt inn dataene, trykker du på OK-tasten for å bekrefte.
Markøren flyttes til neste obligatoriske felt.
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10.2

Funksjonstaster
I AccuScreen kan du utføre en rekke funksjoner, for eksempel søke etter pasienter,
vise pasientenes prøvehistorikk, bla i listene osv.
Tilgjengelige funksjoner vises i funksjonslinjen på AccuScreen-skjermbildene.
Disse funksjonene varierer fra skjermbilde til skjermbilde.
•

Trykk på den aktuelle funksjonstasten for å utføre disse funksjonene.

Funksjonstaster
•

•

Pasientsøk
–

Trykk på tasten

–

Legg inn pasientens navn

–

Trykk på OK for å starte søket.

Endre sorteringsrekkefølge
–

Trykk på tasten. Gjør dette om nødvendig flere ganger, til listen er sortert
etter den kategorien du vil bruke.

•

Bla for å vise mer/neste side/neste pasient i listen

•

Prøvevindu
–
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Trykk på tasten for å se pasientens prøveliste.
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10.3

Generelle taster
Tilgjengelige hovedfunksjoner vises i linjen nederst på AccuScreen-skjermbildene.
•

Disse funksjonene utføres ved å trykke på den aktuelle tasten.

Generelle taster
•

Tilbake til forrige skjermbilde

•

Hjelp

•

Gå til Hjem-skjermbildet

•

OK/Bekreft/Lagre/Gå til neste felt/Gå til neste skjermbilde

•

Endre søkekriterier
–

10.4

Trykk på tasten. Gjør dette om nødvendig flere ganger, til du ser kategorien
du vil bruke. Kategorien vises som grå tekst øverst på skjermen.

Slette data
Om nødvendig kan systemadministratoren sette opp AccuScreen slik at data slettes automatisk etter overføring til
AccuLink. Se brukermanualen for AccuLink.

10.4.1

Slette én pasient
1. Tykk Slett-knappen på Hjem-skjermbildet for å slette én enkelt pasient.
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Dette åpner Slett-menyen.
2. Trykk på Enkel pasient-tasten.

Dette åpner Slett pasient-skjermbildet, der du kan velge navnet på pasienten du
vil slette fra listen.
3. Trykk på tasten som viser navnet på pasienten du vil slette, eller søk etter en
pasient som beskrevet i Finne en pasient ► 26.

Du blir bedt om å bekrefte at du vil slette denne pasienten.
Alle prøveresultater forbundet med denne pasienten blir slettet.
4. Trykk på Hjem-tasten for å gå til Hjem-skjermbildet.

10.4.2

Slette etter dato
1. Du kan slette en gruppe av pasienter etter dato ved å trykke på Slett-knappen i
Hjem-skjermbildet.

MADSEN AccuScreen

77

10 Håndtere data i AccuScreen

Dette åpner Slett-menyen.
2. Trykk på Etter dato-knappen.

Dette åpner skjermbildet Slette pasienter med ingen aktivitet for
3. Velg den perioden, regnet fra dagens dato, der du ønsker å slette pasienter med
ingen aktivitet.
4. Trykk på Bekreft-knappen for å aktivere valget.

Du blir bedt om å bekrefte at du vil slette denne gruppen.
Alle testresultater forbundet med den valgte pasientgruppen blir slettet.

5. Trykk på Hjem-tasten for å gå til Hjem-skjermbildet.

10.4.3

Sletter alle pasienter
1. Du kan slette alle pasienter ved å trykke Slett-knappen i Hjem-skjermbildet.
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Dette åpner Slett-menyen.
2. Trykk på knappen Alle pasienter.

Du blir bedt om å bekrefte at du vil slette alle pasienter.
Alle prøveresultater forbundet med alle pasienter blir slettet.

10.5

Minne fullt
Varsel om lite minne
Når lagringsplassen for pasientdata er 80 % full, får du et varsel om lite minne.
1. Bestem deg for å slette eller overføre data til AccuLink før minnet er fullt.

Minne fullt
Hvis minnet blir fullt, får du en varselsmelding på skjermen, som forteller at de 10 eldste pasientene vil bli slettet fra
AccuScreen.
1. Klikk på Ja for å slette de 10 eldste pasientregistreringene, eller Avbryt for å beholde data hvis du f.eks. ønsker å
slette pasienter manuelt eller sende data til AccuLink før sletting.
Det er ikke mulig å utføre nye målinger før du har slettet pasientdata fra AccuScreen.
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11

Vedlikehold og rengjøring

11.1

Probespissen og probehuset
Følg eventuelle prosedyrer for infeksjonskontroll i miljøet du jobber i.

Advarsel • Sett aldri probespissen i ørekanalen uten å bruke en ren ørepropp.

Probespissen kommer vanligvis ikke i kontakt med huden eller sekreter fra ørekanalen, fordi den er dekket av øreproppen,
men kanalene i probespissen må kontrolleres hver gang proben har vært i bruk. Selv små mengder ørevoks eller vernix kan
blokkere probekanalene eller sette seg på probespissen.

Advarsel • Skift om nødvendig ut probespissen med en ny.

Merk • Probespissene avfallsbehandles i samsvar med lokale bestemmelser.

11.1.1

Rengjøre og desinfisere probespissen
Fjern øreproben fra pasientens øre og skill probespissen fra øretuppen til engangsbruk før rengjøring.

Forsiktig • Lokale hygienestandarder må alltid overholdes.

Se Hygieniske forholdsregler ► 31.

Probespissen
–
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Fjern probespissen fra proben.
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–

Bruk rensetråden til å rengjøre lydkanalene i probespissen fra baksiden.

Merk • Husk å rengjøre rensetråden når den stikker ut fra probespissen.

Når du er ferdig med rensetråden, må den desinfiseres i samsvar med lokale prosedyrer.

Desinfiseringsprosedyrer for probespissen
Probespissens materiale er svært bestandig mot en rekke temperatur- og kjemiske påvirkninger.
Gjør følgende for å desinfisere probespissen:
•

Etter rengjøring sendes probespissen ned i et bad med 70–90 % etyl- eller isopropylalkohol med 10–30 minutters
kontakttid.

Når du har desinfisert probespissen, skyller du den grundig i springvann.
Hvis de etablerte prosedyrene for infeksjonskontroll innebærer autoklavering, må du kontrollere at probespissen ikke er
deformert av autoklaveringsprosessen.
Pass på at lydkanalene er helt tørre før du setter tuppen tilbake på probehuset. Bruk
en reserveprobespiss om nødvendig.

11.1.2

Rengjøre probehuset
Viktig • Kontakt den autoriserte serviceavdelingen for periodisk rengjøring av probehuset.

Forsiktig • Probehuset inneholder følsomme komponenter. Rengjør aldri lydkavitetene i probehuset mekanisk eller
med væske. Dette kan føre til skade på proben.

Forsiktig • Selv en ørliten mengde væske kan løse opp ørevoksrester og føre til at de følsomme delene i probehuset blir
forurenset.

–

Bruk en klut fuktet med alkohol til regelmessig rengjøring av overflaten.

Forsiktig • Ingen del av øreproben skal utsettes for rengjøringsløsninger eller maskiner for ultralyd.
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11.1.3

Probekalibrering
AccuScreen-proben er kalibrert på fabrikken før levering. Derfor kan det være mindre enn et år til neste kalibreringsdato
som er oppgitt på kalibreringssertifikatet når du mottar AccuScreen.
Første gang du kobler proben til AccuScreen og foretar en test, blir kalibreringsdatoen innstilt slik at det er ett år til neste
kalibrering.
Velg Settinger > System info for å se neste kalibreringsdato. Før du foretar den første testen, er datofeltet tomt.

Kalibreringshyppighet
Proben bør kalibreres årlig av autorisert servicepersonell på et autorisert verksted.

11.2

Ørepropper
Ørepropper er engangsprodukter og må ikke rengjøres.

Merk • Ørepropper må kastes i samsvar med lokale bestemmelser.

11.3

Ørekoblerbelen

11.3.1

Rengjøre ørekoblerkabelen
Monter alltid ørekoblerne på ørekobleradaptere før bruk, for å hindre at ørekobleradapterne kommer i kontakt med
pasienten. Ørekoblerne er engangsartikler som bare skal brukes på én pasient.
Hvis det er risiko for kryssinfeksjon, må adapterne rengjøres. Ellers rengjøres adapterne på slutten av hver dag.
1. Koble ørekoblerkabelen fra AccuScreen.

Forsiktig • Ørekoblerkabelen må aldri nedsenkes i væske

2. Rengjør ørekoblerkabelen og kabelpluggen mellom hver pasient hvis overflaten er synlig kontaminert.
Bruk en steril alkoholserviett til å rengjøre overflatene og vent til ørekoblerkabelen og kabelpluggen er helt tørre.

Merk • En steril alkoholserviett inneholder vanligvis isopropylalkohol 70 % Det er viktig at desinfeksjonsmiddel er
i kontakt med overflaten i den tiden som er spesifisert av produsenten av desinfeksjonsmiddelet, for å sikre at middelet er effektivt..

11.3.2

Kalibrering av ørekoblerkabel
MADSEN AccuScreen-ørekoblerkabelen er kalibrert fra fabrikken når den leveres.
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Kalibreringshyppighet
Ørekoblerkabelen må kalibreres årlig av autorisert servicepersonell på et autorisert verksted.

11.4

Rengjøring AccuScreen
•

Slå av AccuScreen og koble fra ekstern strømforsyning før rengjøring.

•

Trekk ut kablene fra AccuScreen.

•

Bruk en klut fuktet med vaskemiddel til å rengjøre overflaten på enheten.

Unngå følgende kjemikalier for å sikre lengst mulig levetid for produktet:
•

Isopropyl, 70 %

•

Etanol, > 40 % konsentrasjon

•

Formaldehyd

•

Diklor-meta-xylenol 5–10 %

Hvis det er nødvendig å desinfisere AccuScreen, er rengjøringsmidler som inneholder følgende egnet:
•

Hydrogenperoksid, 3 %, 30 %

•

Pereddiksyre 0,5–5 %

•

Natriumhypokloritt 1–10 %

•

Glutaraldehyd 2–5 %

•

Orto-ftalaldehyd (også kalt OPA) 0,5–2 %

•

Klorheksidinglukonat 2–4 %

Forsiktig • Pass alltid på at det ikke kommer fuktighet inn i proben, kontaktene (datakontaktene og probepluggene)
eller testkaviteten.

Forsiktig • AccuScreen må aldri nedsenkes i vann eller annen rengjøringsoppløsning.

Forsiktig • Bruk av andre rengjøringsmidler enn de som er anbefalt i bruksanvisningen, kan skade enheten (f.eks. sprekker i støpt plast på grunn av belastning).

11.4.1

Rengjøre og desinfisere den innebygde teståpningen
Bruk om nødvendig en klut fuktet med et av de anbefalte desinfeksjonsmidlene i avsnitt 11.4 til å rengjøre overflaten ved
inngangen til teståpningen.

Forsiktig • Pass på at ingen væske kommer inn i testkaviteten.
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Hvis testkaviteten er forurenset av smuss fra probespissen, må du sørge for at testkaviteten ikke kan brukes, for eksempel
ved å feste en tapebit over kaviteten, og kontakte den autoriserte serviceavdelingen for rengjøring og/eller utskifting av
testkaviteten.

11.5

Batterisikkerhet og vedlikehold

11.5.1

Sikkerhetsinformasjon
Eksplosjonsfare

Advarsel • Hold batteriet borte fra varme eller åpen ild. Batteriet må ikke brennes. Dette kan føre til at det eksploderer.

Advarsel • Batteriet som er brukt i dette apparatet kan medføre fare for brann eller kjemisk forbrenning ved feil
behandling. Det må ikke demonteres, varmes opp til over 60 °C eller brennes.

11.5.2

•

Feil håndtering, for høy ladestrøm eller feilvending av polene kan føre til at batteriet blir overladet eller ødelagt.

•

Batteriet må ikke åpnes, endres eller demonteres.

•

Batteriet må ikke settes i kontakt med metallgjenstander.

•

Polene må ikke under noen omstendighet kortsluttes.

Øke levetiden
•

Bruk bare den batteritypen, dokkingstasjonen og laderen som er angitt i Strømforsyning og batteri ► 97
og 1077 dokkingstasjon ► 97.

•

Lad batteriet ved romtemperatur hvis det er mulig.

•

Batteriet må ikke slippes ned eller utsettes for kraftige slag.

•

Oppbevares tørt og kjølig.

•

Hold batteripolene rene. Rengjør med en myk klut om nødvendig.

Skifte batteriet
Batteriets kapasitet vil gradvis svekkes etter mange opp- og utladinger, og når batteriet blir gammelt. Vi anbefaler at du bytter ut batteriet hver 12. til 18. måned.
Behovet for utskifting av batteriet avhenger av bruksmønsteret og ønsket batterikapasitet.
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11.5.3

Kassering av gamle batterier
Merk • Li-Ion-batterier kan resirkuleres!

Forsiktig • Kast brukte batterier umiddelbart.

Forsiktig • Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forsiktig • Må ikke demonteres eller brennes.

Miljøbeskyttelse
•

Når det oppladbare Li-Ion-batteriet mister evnen til å lades opp, må det kasseres i samsvar med lokale miljøbestemmelser eller leveres tilbake til forhandleren.
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App. 1

Standarder og sikkerhet

Denne brukermanualen inneholder informasjon og advarsler som må følges for å sikre at AccuScreen brukes på en trygg
måte. Eventuelle lokale forskrifter og bestemmelser må alltid følges.

App. 1.1

AccuScreen symboler
Symbol

Definisjon
Følg bruksanvisningen

Anvendt del type BF
Samsvarer med Type BF-kravene i IEC 60601-1.
MEDISINSK – Anvendt strøm-/energiutstyr når det gjelder elektrisk støt, brann og mekanisk fare, bare
i samsvar med:
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
IEC 60601-2-40:2016
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1-6:11(R16)
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-2-40:17
CE-samsvarsmerke
Sertifiseringsmerke som angir samsvar med gjeldende forskrifter og direktiver for EØS-området.
Elektronisk utstyr som dekkes av direktivet 2012/19/EU fra EU-parlamentet og -rådet av 4. juli 2012 om
kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).
Alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer må leveres til separat innsamling når
de ikke lenger skal brukes. Dette kravet gjelder i EU og EØS. Produktene må ikke kastes som usortert restavfall.
Du kan levere enheten og tilbehøret tilbake til Natus eller til en Natus-leverandør. Du kan også kontakte
det lokale renovasjonsselskapet for å få råd om avfallsbehandling.
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Tilbehørssymboler
Symbol

Definisjon
Ikke-sterilt produkt.

Må ikke brukes på nytt.
Angir medisinsk utstyr som er ment for engangsbruk, eller for bruk på en enkelt pasient under én enkelt
prosedyre.

App. 1.3

Symboler på dokkingstasjonen
Symbol

Definisjon
Følg bruksanvisningen

Direktestrøm
Angir at enheten bare er egnet for likestrøm.
CE-samsvarsmerke
Sertifiseringsmerke som angir samsvar med gjeldende forskrifter og direktiver for EØS-området.
Elektronisk utstyr som dekkes av direktivet 2012/19/EU fra EU-parlamentet og -rådet av 4. juli 2012 om kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).
Alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer må leveres til separat innsamling når de
ikke lenger skal brukes. Dette kravet gjelder i EU og EØS. Produktene må ikke kastes som usortert restavfall.
Du kan levere enheten og tilbehøret tilbake til Natus eller til en Natus-leverandør. Du kan også kontakte det
lokale renovasjonsselskapet for å få råd om avfallsbehandling.

App. 1.4

Advarsler – AccuScreen
Advarsel • Følgende betingelser eller fremgangsmåter kan medføre mulig skade eller fare for pasienten og/eller brukeren:

•

Eksterne enheter (f.eks. skriver) må ikke være tilkoblet AccuScreen under testing.

•

Hvis AccuScreen brukes under kirurgi, må proben og kontaktene ikke berøre ledende gjenstander, inkludert jord.

•

Probekontakten er ment for tilkobling av øreproben eller ørekobleren til AccuScreen. Ingen andre apparater må kobles til denne kontakten.
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•

AccuScreen må ikke brukes under bruk av følgende:
–

Høyfrekvente kirurgiske apparater

–

Hjertepacemakere

–

Defibrillatorer

–

andre elektriske stimulatorer

•

AccuScreen må ikke brukes under bruk av høyfrekvente kirurgiske apparater. Dette kan føre til forbrenninger på stedet
der den elektriske stimulatoren til de biopotensielle inngangselektrodene og mulig skade på den elektriske stimulatoren eller biologiske forsterkerne.

•

Ledende deler av elektroder og kontakter, inkludert nøytrale elektroder må ikke berøre andre ledende deler eller
jord.

•

Unngå utilsiktet kontakt mellom tilkoblede, men ubrukte deler og andre ledende deler, inkludert deler som er koblet
til jord.

•

AccuScreen må ikke oppbevares eller brukes ved temperaturer og luftfuktighet utenfor området som er definert i de
tekniske spesifikasjonene under Driftsmiljø.

•

Bruk ikke instrumentet i nærheten av brennbare anestesimidler (gasser).

•

Ingen deler må spises, brennes eller på annen måte brukes til andre formål enn audiometri.

•

Vi anbefaler at det utføres en årlig kalibrering på AccuScreen og proben. I tillegg anbefaler vi at kalibreringen utføres
hvis utstyret hvis utstyret har vært utsatt for potensiell skade.

•

Av sikkerhetsårsaker og grunnet virkningen på EMK må tilbehør som er koblet til kontaktene på utstyret være identisk
med utstyret som leveres med systemet.

•

Tilbehør til engangsbruk, for eksempel ørepropper, skal ikke gjenbrukes, og må skiftes mellom pasienter for å unngå
kryssinfeksjon.

•

Vi anbefaler ikke å stable enheten med annet utstyr eller å plassere den på sted med dårlig ventilasjon. Det kan
påvirke enhetens funksjon. Hvis den stables eller plasseres med annet utstyr, må det sikres at enhetens funksjon ikke
påvirkes.

•

Utstyr i denne klassen er tillatt i boliger når de brukes under oppsyn av helsepersonell.

•

Uønsket støy kan forekomme hvis AccuScreen utsettes for et sterkt radiofelt, og denne støyen kan forstyrre testprosessen. Mange typer elektriske enheter, f.eks. mobiltelefoner, kan generere radiofelter. Vi anbefaler at bruken av
slike enheter i nærheten av AccuScreen begrenses.

•

AccuScreens radiofrekvente emisjon er svært lav, og vil sannsynligvis ikke forårsake forstyrrelser på elektronisk utstyr i
nærheten. Negativ virkning eller tap av funksjonalitet i andre apparater kan imidlertid forekomme hvis de plasseres
nær AccuScreen.

•

Pass på at PC-en og dokkingstasjonen er utenfor pasientens rekkevidde.
•

•
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Ved montering av elektromedisinske systemer, må personen som utfører monteringen ta hensyn til at
annet tilkoblet utstyr som ikke samsvarer med samme sikkerhetskrav som dette produktet, kan føre til
at systemets totale sikkerhetsnivå reduseres.

I USA er denne enheten begrenset til salg til eller på bestilling fra en lisensiert lege.
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Advarsler – dokkingstasjon
•

App. 1.6

Standarder og sikkerhet

Bruk bare strømforsyningene som er spesifisert i de tekniske spesifikasjonene under Strømadapter.

Garanti
AccuScreen er garantert mot opprinnelige feil på materiale og utførelse. Apparatet er også garantert å fungere i henhold til
produsentens spesifikasjoner i 2 hele år fra kjøpsdato.
Garantien gjelder ikke batteriet, slitedeler og engangselementer.
Denne garantien gjelder bare instrumenter som er kjøpt fra autoriserte distributører eller representanter. Kjøperen må
returnere instrumentet til en autorisert distributør eller representant, og dekke fraktkostnadene.
Denne garantien gjelder ikke skader eller feil som følge av inngrep, misbruk, vanskjøtsel, ulykker, modifikasjoner eller
transport, og er ikke gyldig hvis instrumentet ikke brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
Lever instrumentet tilbake til den lokale distributøren eller representanten ved garantispørsmål!

Viktig • Garantien blir ugyldig hvis instruksjonene for rengjøring av proben ikke følges nøye. Hvis proben ikke rengjøres regelmessig som beskrevet i instruksjonene, kan ørevoks føre til blokkering av proben, som inneholder følsomme
komponenter som kan bli skadet.

App. 1.7

Reparasjon, ettersalgsservice og regelmessige kontroller
Hvis AccuScreen er defekt eller på noen måte avviker fra produsentens spesifikasjoner, vil en autorisert forhandler
reparere, skifte eller omkalibrere instrumentet uten kostnad for kunden, innenfor garantiperioden for AccuScreen.
Service og reparasjon av elektromedisinsk utstyr må bare utføres av produsenten av utstyret eller av autoriserte representanter.
Produsenten forbeholder seg retten til å fraskrive seg alt ansvar for driftssikkerheten, påliteligheten og ytelsen til utstyr
som blir vedlikeholdt av andre parter.
Etter reparasjon må sikkerheten til alt utstyr kontrolleres av en kvalifisert elektronikktekniker.
Kalibrering må utføres årlig av kvalifiserte personer med egnet utstyr.

App. 1.7.1

Erklæring
Alle apparater av typen AccuScreen må kontrolleres og kalibreres årlig via et servicesenter som er autorisert av produsenten.
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App. 1.8

Produsent
Natus
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danmark
+45 45 75 55 55
www.natus.com

App. 1.8.1

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

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

•

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

•

Utstyret brukes i samsvar med instruksjonene for bruk.

Produsenten forbeholder seg retten til å fraskrive seg alt ansvar for driftssikkerhet, pålitelighet og ytelse til utstyr som blir
vedlikeholdt av andre parter.
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App. 2.1

Meldinger i forbindelse med apparatet
Feilmelding

Status- og feilmeldinger

Årsak

Løsning

•

Lav batterispenning.

•

Lad opp AccuScreen eller skift
batteriet.

Den siste konfigurasjonen til enheten er ufullstendig!

•

Den siste konfigurasjonen av AccuScreen kan
ha blitt avbrutt, f.eks. hvis apparatet ble fjernet fra dokkingstasjonen mens synkronisering pågikk.

•

Sett AccuScreen-apparatet i dokkingstasjonen og synkroniser via
verktøyet Instrument Management i
AccuLink-programvaren.

Sanntidsdata for
klokke er ugyldige.
Still inn klokkeslett
og dato.

•

Reservebatteriet til sanntidsklokken er helt
utladet.

•

Still inn klokkeslett og dato: Velg Settinger > Dato og klokkeslett, eller synkroniser enheten med AccuLink.

•

Kontakt leverandøren.

eller
Lav batterispenning

Hardware feil

App. 2.2

Sanntid klokkefeil

•

Selvtest-feil

•

Kontakt leverandøren.

Minne feil

•

Selvtest-feil

•

Kontakt leverandøren.

FLASH målefeil

•

Selvtest-feil: Ugyldige pasientdata eller testdata er funnet i flash-minnet

•

Prøv å laste opp data til AccuLink,
slette alle pasientdata og starte på nytt.
Kontakt leverandøren hvis meldingen
vises igjen.

Kodek feilet

•

Selvtest-feil

•

Start apparatet på nytt. Kontakt
leverandøren hvis meldingen vises
igjen.

Meldinger i forbindelse med bruk og tester
Feilmelding

Årsak

Løsning

Denne brukerkontoen er
sperret på grunn av for mange
mislykkede innloggingsforsøk.

•

Feil passord er angitt 3 ganger.
Enheten er låst for denne brukeren i 24 timer.

•

En AccuLink-bruker med tillatelse til å
bruke funksjonen Tilbakestill brukere kan
låse opp enheten via AccuLink-programvaren.

Maksimalt antall pasienter er
nådd. Kan ikke lage ny pasient.

•

Det er ikke nok minneplass til å
legge til flere pasienter eller
tester.

•

Slett pasienter og tester.
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Feilmelding

Årsak

Løsning

Feil probe for test

•

TEOAE-proben er tilkoblet for
DPOAE-testing, eller ørekoblerkabelen er koblet til for
OAE-testing.

•

Koble til riktig probe.

Probe FAILED

•

Proben besto ikke testen. Det
kan være flere årsaker:

•

Kontroller at probespissen er ren og at
kanalene ikke er blokkert.

–

probespissen er blokkert

•

–

testkaviteten er blokkert

Kontroller at testkaviteten ikke er blokkert
av f.eks. støv, lo eller lignende.

–

Proben er skadet

•

Skift ut proben med en ny, og utfør probetesten for å fastslå om proben er skadet.

•

Rengjør probespissen, og utfør testen
igjen.

•

Erstatt probespissen med en ny, og utfør
testen igjen.

Høyttaler uoverensstemmelse

For stor forskjell mellom høyttalernivåer ble registrert.

For mye støy

•

For mye støy fra babyen eller
testomgivelsene.

•

Reduser støynivået (snakkende foreldre,
mobiltelefon, barnegråt osv.).

Stimuli høy

•

Proben sitter dårlig i ørekanalen.

•

Prøv å sette inn proben på nytt.

•

Proben sitter ikke i ørekanalen.

•

Proben sitter dårlig i ørekanalen.

•

•

Probespissen er blokkert.

Prøv å sette inn proben på nytt. Rengjør
probespissen hvis problemet vedvarer,
eller erstatt den med en ny.

Tidsavbrudd ved pause

•

ABR-testen sto på pause lenger
enn den lengste pausevarigheten som er konfigurert i
AccuLink.

•

Test pasienten på nytt.

Papirmater feil

•

Etikettene er ikke riktig justert
i etikettskriveren, eller det er
en papirstopp.

•

Juster etikettene på nytt, og fjern eventuelt fastkjørt papir.

Stimuli lav
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App. 3.1

Tilbehør

Tekniske spesifikasjoner

Standard tilbehør og tilleggsutstyr kan variere fra land til land – kontakt den lokale distributøren.

Standard tilbehør
Bæreveske
Dokkingstasjon, inkludert strømadapter og USB-kabel
Startsett (inkluderer ørepropper, probespisser og probespissrengjøringsverktøy)
Probe (unntatt ABR m/ørekoblerkabel) (Kabel Ca. lengde: 150 cm)*
ABR-elektrodekabel (kun ABR-versjon) (Ca. lengde: 140 cm)*
ABR-ørekoblerkabel (kun versjon med ABR m/ørekoblerkabel) (Ca. lengde: 145 cm)*
ABR-tester (kun ABR-versjon)
Brukermanual
Batteri
Rengjøringsklut

Tilleggsutstyr
Øreplugger
Probespisser
Probespissrengjøringsverktøy
Etikettskriver med skriverkabel
Probe (Ca. lengde: 150 cm)*
ABR-ørekoblerkabel (Ca. lengde: 145 cm)*
Ekstern batterilader
EarHugs
Ørekoblerkabel for EarHugs (Ca. lengde: 145 cm)*
* Forventet levetid for kablene som er merket med en * (asterisk), er to år.
Standard tilbehør og tilleggsutstyr kan variere fra land til land – kontakt den lokale distributøren.

App. 3.2

Måleteknikk
TEOAE
Evalueringsmetode:

Støyvektet gjennomsnitt, telling av signifikante signaltopper

Stimuli:

Ikke-lineær klikksekvens

Stimulinivå:

75 dB(A) ± 5 dB ved 2 cc kobler, selvkalibrerende avhengig av ørekanalens
volum

Klikkfrekvens:

67–76 klikk per sekund (tilfeldig)

Inngangsfilter:

1 til 4 kHz

MADSEN AccuScreen
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Testdisplay:

Gjennomsnittlig bølgeform, ant. TEOAE-topper, probetilpassingsassistent, støynivå, artefaktnivå, stabilitetsnivå og testens fremdrift

Resultatvisning:

Gjennomsnittlig bølgeform, ant. TEOAE-topper og totalt resultat for Bestått/Klar respons eller Henvise/Ikke klar respons. Ved Henvise / Ikke klar
respons også probetilpassingsassistent, støynivå, artefaktnivå og stabilitetsnivå.

DPOAE
Evalueringsmetode:

Støy-vektet fasestatistikk

Stimuli:

Primært tonepar, F2/F1 = 1,24

Tilgjengelige testfrekvenser:

F2 = 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4, 5 og 6 kHz

Standard testfrekvenser:

F2 = 2, 3, 4 og 5 kHz (Bestått/Klar respons ved 3 av 4)

Tilgjengelige testnivåer:

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

Standard testnivå:

L1/L2 = 60/50 dB SPL

Testdisplay:

DP-diagram, DPOAE-nivå, støynivå, testens fremdrift

Resultatvisning:

Total Bestått/Klar respons eller Henvise / Ikke klar respons, DP-diagram med
DPOAE og støynivå.

ABR
Evalueringsmetode:

Støyvektet gjennomsnitt og mal-avstemming

Stimuli:

30, 35, 40 eller 45 dB nHL lyd

Lydfrekvens:

78–82 pip per sekund (tilfeldig)

Impedanstestområde:

1 til 99 kΩ

Impedans godtatt for test:

<12 kΩ

Impedanskontroll:

Før test, periodisk under testen, stimulus fortsetter under impedanskontroll

Testdisplay:

Statistisk graf, impedanser, ABR-påvisningssannsynlighet, EEG-nivå og testens
fremdrift

Resultatvisning:

Statistikkgraf, impedanser, EEG-nivå og total Bestått/Klar respons eller Henvise/Ikke klar respons.

Elektroder:

Hydrogel-elektroder for engangsbruk

App. 3.3

Apparat
MADSEN AccuScreen er type 1077 fra Natus.

Mål
Ca.

200 x 73 x 34 mm

Vekt
Ca.
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Visning
Type:

Farge, TFT, berøringsskjerm med justerbart LED-baklys

Mål:

89,4 mm

Oppløsning:

240 x 320 piksler

Tastatur
Resistiv berøringsskjerm (kan brukes med hansker)

Lyd
Innebygd høyttaler for tastetrykk samt lyder for Bestått/Klar respons og Henvise/Ikke klar respons

Språkinnstillinger
Opptil 7 valgfrie språk er tilgjengelige i den valgte språkpakken

Minne
Pasientminnets kapasitet:

Maks. 250 pasienter

Testminnets kapasitet:

Maks. 500 tester

Kontakter
OAE-probekontakt:

14-pinners ODU Medisnap – For OAE-probe eller ABR-ørekoblerkabel

ABR (kun ABR-versjon):

4 pinners ODU Medisnap – For ABR-elektrodekabel

Sanntidsklokke
Integrert sanntidsklokke for tidsstempling av målinger. Klokken synkroniseres automatisk med PC-klokken ved dokking.
Nøyaktighet:

Største avvik 12 minutter/år

Reserve:

Min. 7 dager når batteriet er fjernet fra enheten

Datagrensesnitt
PC:

IR-dataoverføring til dokkingstasjon – USB-grensesnitt fra dokkingstasjon til PC

Etikettskriver:

IR-dataoverføring til dokkingstasjon – RS232-grensesnitt fra dokkingstasjon til
etikettskriver

Modem:

IR-dataoverføring til dokkingstasjon – RS232-grensesnitt fra dokkingstasjon til
modem

Transport og oppbevaringsmiljø
Temperaturområde:

-20–+60 °C (-4–140 °F)

Fuktighetsområde:

10–90 % rel., ikke-kondenserende

Lufttrykk

500 hPa til 1040 hPa

MADSEN AccuScreen
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Driftsmiljø
Driftsmodus:

Kontinuerlig

Temperaturområde:

10–40 °C (50–104 °F)

Fuktighetsområde:

30–90 % rel., ikke-kondenserende

Lufttrykk

500 hPa* til 1060 hPa
*På steder der det normale lufttrykket er under 800 hPa (i høyder over 2000
meter), anbefales det å rekalibrere OAE-probene og ABR-ørekoblerne (hvis de
brukes).

Oppvarmingstid

< 20 sekunder.

Merk • Må forlenges hvis MADSEN AccuScreen har vært oppbevart i kalde omgivelser.

Kassering
MADSEN AccuScreen kan kastes som vanlig elektronisk avfall, ifølge WEEE og lokale bestemmelser.

Grunnleggende funksjon
MADSEN AccuScreen har ingen grunnleggende funksjon.

Standarder
Sikkerhet:

EN 60601-1:2006+A1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14
Internt drevet, Type BF, IPX0
IEC 60601-2-40:2016 og EN 60601-2-40:1998

EMK:

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

Otoakustiske emisjoner:

IEC 60645-6:2009, Type 2 og EN 60645-6:2010, Type 2

Auditive fremkalte potensialer:
IEC 60645-7:2009, Type 2 og EN 60645-7:2010, Type 2
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Strømforsyning og batteri
Apparat
Forsyningsspenning:

Nom. 3,70 V,
Maks. 4,20 V,
Min. 3,20 V (målt ved enhetsbelastning)

Maksimalt batteristrømforbruk:

1,5 W under måling

Anslått batterivarighet

8 timers kontinuerlig bruk (basert på typisk brukssituasjon. Faktisk bruk kan
påvirke batteriets varighet.)

Batterinivåindikator:

5-trinns batterinivåindikator

Ladetid i AccuScreen-dokkingstasjon:

80 % ladenivå: 4½ time

Batteri

Forsiktig • Bruk bare oppladbare batterier fra Natus, Del nr. 8-73-02400. Bruk av andre batterier kan medføre fare for
brann eller eksplosjon.

Batteritype:

App. 3.5

Oppladbart li-ion 3,7 V/1800 mAh (6,7 Wh), fullt ladet

1077 dokkingstasjon
PC-grensesnitt
Grensesnitt type:

USB 2.0, full hastighet

USB-strømforbruk:

Bruker <100 mA strøm via USB-grensesnittet

Skriver/modem-grensesnitt
Grensesnitt type:

RS232

Kontakt type:

6-polers Mini Din

Strøminntak
Inngående spenning:

5 V DC ±5 %

Maks. strømforbruk når AccuScreen er
dokket:

5 VA (5 V, 1,0 A)

Maks. strømforbruk når AccuScreen ikke
er dokket:

0,25 VA (5 V, 50 mA)

MADSEN AccuScreen
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Strømadapter
Inngående spenning/område:

100–240 V AC, 50–60 Hz

Utgående spenning:

5,0 V DC

Utgående strøm:

Minst 1,0 A

Støpseltyper:

USA, Storbritannia, Europa og Australia

App. 3.6

OAE-probe
TEOAE
Type:

EP-TE fra PATH Medical GmbH

DPOAE
Type:

EP-DP fra PATH Medical GmbH

Probekabel
Fleksibel, skjermet kabel. Ca. lengde: 150 cm

Mål
Probehus:

20 mm Ø x 23 x 11 mm

Probespiss:

3,3 mm Ø x 10 mm

Vekt
Probe inkl. probespiss:

Ca. 4,5 g

Ørepropper
Standard (sylindrisk):

4 størrelser (3,7–5 mm)

Silokonkjeglepropp:

1 størrelse (4–7 mm)

Skumpropp:

1 størrelse (7–13 mm)

App. 3.7

ABR-elektrodekabel
Type:

AECS-01 fra PATH Medical Gmbh
Fleksibel, skjermet kabel. Ca. lengde: 140 cm
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ABR-ørekoblerkabel (tilleggsutstyr)
Type:

BAST-01 fra PATH Medical Gmbh
Fleksibel, skjermet kabel. Ca. lengde: 145 cm

App. 3.9

Enhetsklasse
II a (ifølge Rådsdirektiv 93/42/EEC Tillegg IX)
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App. 3.10

Merknader om elektromagnetisk kompatibilitet (EMK)

•

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

•

Bærbart og mobilt høyfrekvent kommunikasjonsutstyr, for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre funksjonaliteten til
MADSEN AccuScreen.

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

Samsvar

Elektromagnetisk miljø – veiledning

RF-utslipp

Gruppe 1

MADSEN AccuScreen bruker RF-energi bare til interne funksjoner. RF-utslippene er der-

CISPR11

for svært lave, og forårsaker sannsynligvis ikke forstyrrelser på elektronisk utstyr i
nærheten.

RF-utslipp

Klasse B

CISPR11

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

Harmoniske utslipp IEC 61000-3-2

Ikke aktuelt

Spenningsvariasjoner/flimmerutslippIEC Ikke aktuelt
61000-3-3

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

IEC 60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

testnivå

100

Elektrostatisk utlading (ESD)

+/- 8 kV kontakt

+/- 8 kV kontakt

Gulvet skal være av tre, betong eller keramikkfliser. Hvis

IEC 61000-4-2

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

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

gulvet har gulvbelegg i syntetisk materiale, skal den rela-

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

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

tive fuktigheten være minst 30 %.

Elektrisk rask transient/burst

+/- 2 kV for strømforsyningslinjer

+/- 2 kV for strømforsyningslinjer

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kom-

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV for inn-/utgangslinjer

+/- 1 kV for inn-/utgangslinjer

mersielle miljøer eller sykehusmiljøer.
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Topp

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

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

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kom-

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV linje(r) til jord

Ikke aktuelt

mersielle miljøer eller sykehusmiljøer.

+/- 2 kV DC inngangslinje(r) til jord Ikke aktuelt
+/- 1 kV DC inngangslinje(r) til linje +/- 1 kV DC inngangslinje(r) til linje
(r)

(r)

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

Ikke aktuelt

Spenningsfall, korte avbrudd

0 % U ; 0,5 sykluser

0 % U ; 0,5 sykluser

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kom-

og spenningsvariasjoner på

Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

mersielle miljøer eller sykehusmiljøer. Hvis brukeren av

strøminngangslinjer

270° og 315°

270° og 315°

MADSEN AccuScreen krever kontinuerlig drift under

IEC 61000-4-11

0 % U ; 1 syklus

0 % U ; 1 syklus

strømbrudd i strømnettet, anbefales det at MADSEN

og

og

AccuScreen drives via en UPS-enhet eller et batteri.

T
T

minngangslinjer

T

70 % U ; 25/30 sykluser

70 % U ; 25/30 sykluser

Enkeltfase: ved 0°

Enkeltfase: ved 0°

0 % U ; 250/300 sykluser

0 % U ; 250/300 sykluser

30 A/m

Ingen relevante porter som kan

Strømfrekvensens magnetfelt skal være på nivåer som

påvirkes

kjennetegner typiske steder i nærings- eller sykehusmiljø.

T

Spenningsbrudd på strø-

T

T

T

T

IEC 61000-4-11
Strømfrekvens
(50/60 Hz) magnetisk felt
IEC 61000-4-8
U

T er strømnettets spenning før bruk av testnivået.

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

IEC 60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

testnivå
Ledet RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz til 80 MHz

150 kHz til 80 MHz

6 V rms

6 V rms

IISM-bånd

IISM-bånd

Utstrålt RF

10 V/m

10 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,7 GHz

80 MHz til 2,7 GHz
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Nærhetsfelt fra trådløs RF-

27 V/m

27 V/m

Avstanden mellom MADSEN AccuScreen og trådløst

kommunikasjonsutstyr

385 MHz

385 MHz

radiofrekvent kommunikasjonsutstyr må være mer enn

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

30 cm (11,8 tommer).

Merk: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og reflektering fra konstruksjoner, gjenstander og
personer.

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

Samsvar

Elektromagnetisk miljø – veiledning

RF-utslipp

Gruppe 1

MADSEN AccuScreen bruker RF-energi bare til interne funksjoner. RF-utslippene er der-

CISPR11

for svært lave, og forårsaker sannsynligvis ikke forstyrrelser på elektronisk utstyr i
nærheten.

RF-utslipp

Klasse B

CISPR11

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

Harmoniske utslipp IEC 61000-3-2

Ikke aktuelt

Spenningsvariasjoner/flimmerutslippIEC Ikke aktuelt
61000-3-3

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

IEC 60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

testnivå
Elektrostatisk utlading (ESD)

+/- 6 kV kontakt

+/- 6 kV kontakt

Gulvet skal være av tre, betong eller keramikkfliser. Hvis

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV luft

+/- 8 kV luft

gulvet har gulvbelegg i syntetisk materiale, skal den relative fuktigheten være minst 30 %.
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Elektrisk rask transient/burst

+/- 2 kV for strømforsyningslinjer

+/- 2 kV for strømforsyningslinjer

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kom-

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV for inn-/utgangslinjer

+/- 1 kV for inn-/utgangslinjer

mersielle miljøer eller sykehusmiljøer.

Topp

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

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

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kom-

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV linje(r) til jord

Ikke aktuelt

mersielle miljøer eller sykehusmiljøer.

Spenningsfall, korte avbrudd

<5 % U

<5 % U

Nettstrømmen skal ha en kvalitet som er typisk for kom-

og spenningsvariasjoner på

lus

strøminngangslinjer

40 % U

IEC 61000-4-11

luser

T (>95 % fall i UT) i 0,5 syk-

70 % U
luser
<5 % U
Strømfrekvens

T

(60 % fall i U ) i 5 syk-

T

(30 % fall i U ) i 25 syk-

T
T

T (>95 % fall i UT) for 5 s

3 A/m

lus

T (>95 % fall i UT) i 0,5 syk-

40 % U
luser
70 % U
luser
<5 % U

T

(60 % fall i U ) i 5 syk-

T

(30 % fall i U ) i 25 syk-

T
T

mersielle miljøer eller sykehusmiljøer. Hvis brukeren av
MADSEN AccuScreen krever kontinuerlig drift under
strømbrudd i strømnettet, anbefales det at MADSEN
AccuScreen drives via en UPS-enhet eller et batteri.

T (>95 % fall i UT) for 5 s

3 A/m

(50/60 Hz) magnetisk felt

Strømfrekvensens magnetfelt skal være på nivåer som
kjennetegner typiske steder i nærings- eller sykehusmiljø.

IEC 61000-4-8

Merk: U

T er strømnettets spenning før bruk av testnivået.

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet – for utstyr og systemer som IKKE er livsopprettholdende
MADSEN AccuScreen er beregnet for bruk i de elektromagnetiske miljøene som er angitt nedenfor. Brukeren av det MADSEN AccuScreen må forsikre seg om at
det brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest

IEC 60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

testnivå
Ledet RF

3 V rms

3 V rms

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr må ikke

IEC 61000-4-6

150 kHz til 80 MHz

150 kHz til 80 MHz

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

Utstrålt RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,5 GHz

80 MHz til 2,5 GHz

d = 1,2

for 80 MHz til 800 MHz

d = 2,3

for 80 MHz til 2,5 GHz,

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

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

Anbefalt separasjonsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og MADSEN AccuScreen
The MADSEN AccuScreen er ment for bruk i et elektromagnetisk miljø der feltbundne RF-forstyrrelser er kontrollert. Kunden eller brukeren av det MADSEN
AccuScreen kan bidra til å hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å holde en minimumsavstand mellom bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr MADSEN AccuScreen som anbefalt nedenfor, i henhold til kommunikasjonsutstyrets maksimale utgangseffekt.
Senderens maksimale nominelle

Separasjonsavstand ifølge senderens frekvens

utgangseffekt

m

W
150 kHz til 80 MHz

80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 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

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

Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområdet.
Merknad 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og reflektering fra konstruksjoner, gjenstander og personer.
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Stikkord
Bruke AccuScreen
feil passord 22
velge bruker 21

A
ABR
plassere elektroder 33

D

test 48

Data

testprosess 45

slette pasientdata 76

testresultat 49
ABR-elektrodekabel

Dataangivelse med tastaturet 74

koble til AccuScreen 29
ABR-ørekoblerkabel

Dokkingstasjon 7, 12

Displaylysstyrke 73
bakre kontakter 13
front-lysindikatorer 19

koble til AccuScreen 30
ABR-test

koble fra strømnettet 18
koble til strømnettet 18

impedanstest 46

lade batteri i 18

kalibrering 46

PC/USB 13

starte 45
AccuLink
programvare 7
AccuScreen

skriver/modem 13
strømforsyning 18
DPOAE
test 42

slå på 20

testprosedyre 41

starte 20

testresultater 44

utskrift 8
Advarsler 87
Alpha OAE
utskrift 8
Alpha OAE+
utskrift 8
Angi passord 22
B

E
Elektrodekabel 15
koble til AccuScreen 29
teste 64
Elektroder
plassere på pasient 33
Enhet
klargjøre til testing 28

Batteri 16

rengjøring 83

driftstid 16

sett bakfra 11

kassering 85

sett forfra 11

lade fra dokkingstasjon 18

sett nedenfra 12

lader 19

sett ovenfra 12

øke levetid 84
oppbevaring 16
skifte 17
status 17
statussymboler 18
type 16
vedlikehold 84

tekniske spesifikasjoner 93
Etikettskriver 59
Ettersalgsservice 89
F
Feil passord 22
Feilmelding 91
bruks- og testrelatert 91
enhetsrelatert 91
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Finne en pasient 26
Fjern

ørekoblere 65

pasient 76-77
Fjerne

utføre 62

batteri 17
Funksjonstaster 75

probetest 62

L
Lade batteriet 19
Lagre AccuScreen 16

G

Lagre Alpha OAE+ 16

Garantireparasjon 89

Legge inn data i 74

Generelle taster 76

Legge til ny pasient 24
Levetid

H

øke 84

Håndtere pasienter 24

Lysstyrke, display 73

Hurtigtest 56
M
I
Innstillinger 70

Meldinger på displayet 91
Miljø
klargjøre test 31

K
Kalibrering
Ørekoblerkabel 82
Kassering
enhet 86

Minne fullt 79
Montere enheten 16
N
Ny kommentar

gammelt batteri 85
ørepropper 82
Klargjøre
enhet til testing 28

legge til 52
Ø
Ørekoblere

ørekoblere 34
pasient 31-32
til testing 28

teste 65
tilpasse 34
Ørekoblerkabel

tilpasse ørepropp på probe 32

kalibrering 82

Klargjøre utstyr 28
Klargjøring av utstyr 28
Knapper
generelt 76
knapper på funksjonslinjen 75

koble til AccuScreen 30
rengjøre 82
Øreprobe
visning 14
Ørepropper

Koble probe til AccuScreen 28

kassering 82

Koble probe til Alpha OAE+ 28
Kommentarer

tilpasse på probe 32
vedlikehold 82

legge til 52
vise 53
Kvalitetstest 62

P
Pasient

elektrodekabeltest 64

klargjøre 31

elektrodekabler og ørekobler 67

plassere elektroder 33

meny 64
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Pasientdata
redigere 27

S

slette 76

Sette probe inn i øret 33
Settinger

Pasienthåndtering 24
finne en pasient 26

lyd 72

legge til ny pasient 24

lysstyrke 73

redigere pasientdata 27

Settinger-menyen 70

Passord 22

språk 72

uriktig 22
Probe

system info 73
tid og dato 71
utføre probetesten 63

hus 14
kabel 14

Sikkerhetsinformasjon 84, 86

klargjøre til testing 28

Sikkerhetssymboler 86
Skarpe gjenstander, bruke på displayet 14

rengjøre spiss 80
teste proben 62
tilkobling til AccuScreen 28
tilkobling til Alpha OAE+ 28
tilpasse ørepropp 32
tupp 14
vedlikehold 80

Skifte batteriet 17
Skjerm
feilmeldinger 91
Skjermbilder
Hjem-meny 23

visning 14
Probekalibrering

Slå av automatisk 20

vedlikehold 82
Probekropp

Slett alle pasienter 78

vedlikehold 80
Probespiss

Slette etter dato 77

rengjøre 80
vedlikehold 80
Produsent 90
Programvare, Acculink 7
Prøvevindu 53
skjermbilde 54

Slå på AccuScreen 20
Slette en pasient 76
Språkinnstillinger 72
Standardkommentar
legge til 52
Starte AccuScreen 20
Statusmeldinger 91
Stille inn lyd 72
Strøm
slå av automatisk 20
sparemodus 20

R
Redigere pasientdata 27
Rengjøre

Strømforsyning til AccuScreen 16
Strømforsyning til Alpha OAE 16

enhet 83

Strømforsyning til Alpha OAE+ 16

ørekoblerkabel 82

System info 73

probespiss 80
testkavitet 83
Rengjøring 80
Reparer 89
Resultat
prøvevindu 53
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T
Tastatur, bruke 74
Tekniske spesifikasjoner 93
TEOAE
testprosedyre 37
testresultater 39
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probespiss 80

Test
ABR-prosedyre 45

rengjøre enhet 83

alternativer i skjermbilder 51

rengjøre ørekoblerkabel 82

DPOAE-prosedyre 41

rengjøre testkavitet 83

hurtig 56

Velge bruker 21

hurtigtest 56

Visning 14
Visninger

klar for 36
klargjøre probe til 28

bakfra 11

legge til kommentarer 52

display 14

prøvevindu 53

enhetstopp 12

TEOAE-prosedyre 37

forfra 11

TEOAE-resultater 39
Teste
klargjøre til 28
Testkavitet

øreprobe 14
Y
Ytre øre 32

rengjøre 83
Testmiljø 31
Testresultat
ABR 49
DPOAE 44
TEOAE 39
Tid- og datosettinger 71
Tilbehørssymboler 87
Tilleggsskjermer
brukerstedsliste 22
plassering 22
U
Utpakking 11
Utskrift 57
fra AccuScreen 8
fra Alpha OAE 8
fra Alpha OAE+ 8
typer utskrift 59
V
Vedlikehold 80
batteri 84
forlenge batteritid 84
kalibrering av ørekoblerkabel 82
kassering av batterier 85
ørepropper 82
probe 80
probehus 80
probekalibrering 82
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